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Formáli. 

Enginn af þessum sex þáttum hefir verið prent 

aður áður eins og þeir eru hér. Eg verð að fara 

nokkrum orðum um hvern þeirra fyrir sig. í 

1. þáttr af Egli Síðu-Hallssyni. 
Síðu-Hallur faðir Egils lifði á ofanverðri tíundu og önd- 

verðri elleftu öld, og var einn af hinum göfgustu og 

merkustu mönnum á Íslandi. Hann kemur við margar 

sögur, tildæmis Ólafs sögu Tryggvasonar, Kristnisögu, 

Njáls sögu. Af honum eru komnir hinir merkustu 

menn á Íslandi, t. d. Magnús biskup Einarsson 

(4- 1148), Gissur Hallsson, Magnús biskup Gissur- 
arson (4 1236), Jón biskup Ögmundarson, Ari fróði 
og Sæmundur fróði. Börn hans eru talin í Land- 

námabók, IV 9., Njáls sögu 97. kapítula og Ólafs 

sögu Tryggvasonar 214. kap. (Fornm. s. II. 191.), 

og meðal þeirra Egill, sem þessi þáttur er um. Egils 

er fyrst getið árið 1094 í Ólafs sögu helga, og er 

í þeirri sögu sagt frá, hvernig það atvikaðist, að 

hann fór utan. Þettasumar sendi Ólafur konungur 

helgi Þórarinn Nefjúlísson, íslenzkan mann, til Ís- 
lands með þeim erindum, að koma landinu undir 

konung. Þórarinn kom á alþing, þá er menn voru 

að lögbergi, bar Íslendingum kveðju Ólafs konungs 
I 
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og það með, að hann vildi vera drottinn þeirra, 

ef þeir vildu vera hans þegnar. En þeir kváðust 

vilja vera vinir hans, en eigi þegnar. Þá bað 

Þórarinn um Grímsey til handa konungi, og bað 

Guðmund ríka Eyjólfsson á Möðruvöllum að flytja 

þetta mál, en Einar Þveræingur, bróðir Guðmundar, 

latti þess, og fökk konungur ekki eyna. Þórarinn 

gekk þá næsta dag til lögbergis og bar upp það 

erindi konungs, að hinir helztu höfðingjar, er þá 

voru „á Íslandi, skyldu koma á hans fund.  Nefndi 

hann - til: þess Guðmund hinn ríka, Snorra goða, 

Þorkel Eyjólfsson „(mann Guðrúnar Ósvífursdóttur, 

sem alkunnur er af Laxdæla sögu), Skapta lögsögu- 

mann Þóroddsson og Þorstein son Halls af Síðu. 

Siðu - Hallur hefir þá að líkindum verið „dáinn. 

Löttu samir ferðarinnar, en sumir hvöttu; en að 

lyktum urðu menn sáttir á, að höfðingjar skyldu 

eigi sjálfir fara, en hver þeirra skyldi gjöra mann 

af hendi sinni, þann er honum þætti bezt til fall- 

inn; en það sinn sendu þeir engan, því engar utan- 

ferðir urðu á því sumri (Snorri, Ólafs saga helga, 

kap. 134—135.).. En sumarið eptir (1025) sendu 

þrír af þessum höfðingjum syni sína og einn bróður 

„sinn á fund Ólafs konungs. Skapti lögsögumaður 

sendi Stein son sinn, Snorri goði Þórodd son sinn, 

Þorkell Eyjólfsson Gelli' son sinn og Þorsteinn Síðu- 

Hallsson Egil bróður sinn (Snorri, á Sama stað, 

kap. 138.). Þar sem Snorri: segir frá þessu, getur 

hann ekki um, að Tófi Valgautsson og Þorlaug kona 
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Egils hafi farið utan með honum, en ekkert er þó 

á móti því; að svo hafi verið. . Guðmundur hinn 

ríki hafði andazt um veturinn 1024—1025, og var 

því enginn sendur á fund Ólafs konungs af hans 
„hendi. Þessum Íslendinsum hélt Ólafur konungur 

hálfnauðugum hjá sér; ætlaði hann að hafa, þá í 

gisling, til þess er Ísland kæmi á hans vald. Sum- 

arið 1026 sendi hann Gelli einn til Íslands, en 
bannaði Þóroddi, Steini 'og Egli að fara, og undu. 

þeir því illa (Snorri, á sama stað, kap. 146.). Nú 

er Egils eigi getið, fyrr en um haustið 1027, þá 
er Ólafur konungur lá við Barvík (í Bleiking), eptir 

orustuna við:ána helgu. Þá segir: Snorri Sturlu- 

son (á sama stað, kap. 165.) að Egill hafi leyst 

hertekið: fólk að áeggjan Tófa Valgautssonar, sem 

hafi verið kynjaður af Vestra- Gautlandi og ættstór 

maður; konungur hafi orðið reiður, en þó læknað 

Egil seinna, þá er hann var sjúkur;. er Tófi hafi 

komið sér í sátt við konung með því að koma 

Valgauti föður. sínum á fund hans; Valgautr hafi 

kristnazt „og verið: skírður. - Þetta er það sem vör 

vitum með nokkurn veginn fullkominni vissu um 

utanferð Egils Síóu - Hallssonar. - Snorri getur hans 

ekki framar. Þegar þetta:er nú borið saman við 

það, sem sagt er um Egil í þættinum, þá sýnist 

það liggja í augum uppi, „að frásögn Snorra um 

það, hvenær Egill hafi leyst hið hertekna fólk; sö 
réttari en. sú, sem stendur í þættinum; og sá: sátt- 

arfundur milli Knúts og Ólafs við Limafjörð,- sem 
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þátturinn talar um, hefir líklega aldrei átt sör stað. 

Það, sem sagt er í þættinum um aldur Þorgerðar 

dóttur Egils, að hún hafi verið átta vetra, þegar 

hún fór utan, getur vel komizt heim. . Hún ætti 

eptir því að vera fædd 1017. Hún var móðir Jóns 

biskups Ögmundarsonar,: en hann er fæddur 1052. 
„Þáttr Egils Hallssonar ok Tófa Valgautsson- 

ar“, sem prentaður er í fimmta bindi af Fornmanna- 

- sögum; bls.321— 329, er töluvert frábrugðinn þeim, 

sem hör er prentaður, bæði að orðfæri og efni. 

En þar á móti er það ágrip af þætti Egils Síðu- 

Hallssonar, sem finnst í Ólafs sögu helga hinni 

skömmu (sem prentuð er í Christiania 1849), kap. 

53—55., auðsjáanlega tekið eptir sama frumriti, 

sem sá þáttur, er hör er prentaður. Þátturinn í 
Ólafs sögu hinni skömmu er ágrip af frumriti hins, 

„og er orðum: frumritsins haldið svo óbreyttum í á- | 

gripinu, að ekki einungis einstök orð, heldur heilar . 

málsgreinir eru öldungis samhljóða í því og þess- 

um þætti. Valgautur er í ágripinu kallaður 

Valgarður, og getur það komið til af röngum 

lestri, því nafnið hefir verið skrifað með fullum stöf- 
um að eins á fyrsta staðnum í því frumriti, sem 
höfundur Ólafs sögu hinnar skömmu hafði fyrir sör. 

Samkvæmni þessa þáttar og ágripsins af honum í 

Ólafs sögu hinni skömmu sýnir auk margs annars, 

að þessi saga hefir ekki verið samin í Noregi og af 

Norðmanni, heldur á Íslandi og af Íslendingi,- því 

enginn efi getur verið á, að þáttur Egils Síðu- 



|. 

VII 

Hallssonar, sem hör er prentaður, sö saminn af Ís 

lendingi. Hvenær hann hafi verið saminn, vérður 

eigi nákvæmlega ákveðið, en, eins og hann er hér, 

er hann ekki eldri en frá fyrri hluta 13. aldar, því 

Jón biskup Ögmundarson er hör kallaður hinn 
helgi (1. kap. 2. bls.), en hann var tekinn í helgra 

manna tölu árið 1200 (Íslenzkir Annálar við 1200, 

sbr. Sturlunga sögu, 3. þ., 35. kap.). 

Eg hefi gefið bæði þenna þátt og alla hina út 

eptir pappírs-handriti, sem Dr. Hallgrímur Scheving 

hefir verið svo. góður að ljá mör. Ágrip af þætt- 

inum, á dönsku, finnst í Millers Sagaðbibliothek TIL 

300 — 308. 

11. Þáttr af Þorsteini austfirð. 
ing. Þenna þátt hefi eg gefið út eptir hinni sömu 

bók, sem hinn næsta hér á undan. Er þar á spássíun- 

um ritaður orðamunur, sem eg hefi látið fylgja ;og 

hefi eg tekið nokkur orð úr honum upp í textann, 

en sett hin tilsvarandi orð neðanmáls. Eg veit ekki 

til, að þessa Þorsteins sé getið í nokkurri annari 

sögu. Þátturinn er í sjálfum sér ekki ótrúlegur og 

getur verið sannur. Hvénær hann hafi verið færður 

í letur, er ómögulegt að ákveða; orðfærið sýnist þó 

benda til þess, að hann sé ekki yngri en frá 14. 

öld. Ágrip af þættinum. á dönsku, finnst í Miillers 

Sagabibliothek 1 348. 

KIT. þáttraf Sneglu- eðr Graut- 
ar= Halla. - Nokkuð af þessum þætti finnst í 
Haralds sögu harðráða, kap. 101---105. (Fornm. s. 
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VI 360 -377.), en þar vantar bæði upphaf og niður- 

lag þáttarins og ýmislegt annað, sem hér er sagt 

frá. Þar að auki:er þar á nokkrum stöðum ööru- 

vísi sagt:frá >n hér. Faðir Þjóðólfs skálds er til 

dæmis hér “kallaður Þorljótur, en í Haralds sögu 

Harðráða Arnór. Sá maður, er flutti Halla utan, 

er hér kallaður Bárður; en í Haralds sögu harðráða 

Sigurður. Eg veit ekki til, að Sneglu- Halli sé 

nefndur á nokkrum öðrum stað, nema í Málskrúðs- 

fræði Ólafs hvítaskálds (Snorra-Edda, gefin út í 
Reykjavík, 1848, bls. 187.), sem dó 1959. "Þar 

tilfærir Ólafur þenna  vísuhelming eptir Sneglu- 

Halla: Svá lét und sik 

= iriliasr 211 íseggja drottinn #35 
lönd öll lagin, 

„liðs oddviti. - 

Þessi vísuhelmingur er auðsjáanlega úr drápu um 

einhvern konung, og þykir mér eigi ólíklegt, að hann 

sö úr drápu þeirri, sem sagt er í þættinum (6. kap., 

31. bls.) að Halli hafi ort og fært Haraldi konungi 

Sigurðarsyni. Snorri Sturluson tilfærir í Haralds 

sögu harðráða, 73. kapítula, eina vísu eptir: Halla 

hokkurn stríða; og heldur  P. E. Miller (Saga- 
bibliothek, IIL:349.), að þessi Halli stríði sö sami 
maður, sem Sneglu - Halli; en það þykir mör mjög 

óvíst, því eg skil ekki, hvers vegna Snorri ætti að 

kálla: hann * Halla: stríða: en ekki Sneglu = Halla, 
eins og Ólafur hvítaskáld kallar hann st þar að auki 

er sú vísa, sem Snorri eignar Halla stríða, með öðr- 
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um bragarhætti en sú, sem Ólafur eignar Sneglu - 

Halla, og þess vegna úr annari drápu; en varla mun 

Halli hafa ort nema eina drápu um Harald konung. 

Vísan, sem Snorri eignar Halla stríða, er þannig: 

Sýstut suðr, þar er æstu, 

snjallr gramir! Dánir allir 

(enn sér. eigi minni 

efni); mæltrár stefnu. 

Sveinn tekr' norðr at nenna 

„nær til landamæris í 

(varð fyrir víðri jörðu ð 

vindsamt), Harald finna. 

Í þessari vísu er talað um:sáttarfund þann, er Har- 
aldur konungur Sigurðarson og Sveinn Úlfsson áttu 

við Gautelfi - árið 1064. Sú drápa, sem þetta er- 

indi er tekið úr, hefir því ekki. verið ort fyrr en 

þetta ár; en þá hefir Halli að öllum líkindum verið 

kominn til Íslands fyrir nokkrum árum og, ef til 

vill, dauðr. Það verður annars ekki nákvæmlega 
ákveðið, á hverjum árum Halli hafi verið utanlands 

og. hvenær hann hafi komið heim aptur. Hann hefir 
farið utan á öndverðum ríkisstjórnar árum Haralds, 

eptir dauða Magnúsar konungs (1047), eins og sagt 

er í upphafi þáttarins, og líklega komið heim aptur 
fyrir 1060; að minnsta kosti er það sagt í sumum 

handritum af þættinum, að hann hafi búið lengi á 

Íslandi, eptir að. hann kóm heim aptur. 

Sumir af þeim mönnum, sem nöfndir eru í 
þættinum, eru kunnir af öðrum sögum, t. d. Þóra 
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Þorbergsdótttir Árnasonar og Þjóðólfur skáld Arnórs- 

son (ætterni hans og uppeldi þekkist að eins af 

þessum þætti; en af kvæðum hans sést, að hann 

var í bardögum með Magnúsi góða á móti Sveini 

Úlfssyni og í orustunni við Stafnfurðubryggju, þar sem 

Haraldur konungur féll 1066; seinna er hans eigi 

*getið). Einar fluga, sönur Háréks úr Þjóttu, sýslu- 

maður Haralds konungs á Finnmörk, er kunnur af 

Haralds sögu harðráða, kap. 106. (Fornm. s. VI 

371 — 380.); ; er þar sagt frá viðskiptum hans við 

Odd Ófeigsson frá Mel í Miðfirði, sem er einn af 

helztu mönnunum í Bandamanna sögu. Hvort höfð- 

ingi sá í Englandi, sem Halli orti um, hafi verið 

Játvarður konungur (Edward Confessor) eða Haraldur 

Guðinason, verður eigi ákveðið; en víst er það, að 

á þeim tíma, sem Halli kom til Englands (milli 

1050 'og 1060), var Játvarður konungur, að minnsta 
kosti að nafninu til. Sá hirðmaður Haralds kon- 

ungs, hvers lát hann frétti undir eins og Halla, er 

í textanum nefndur Kolli hinn prúði, en á spássí- 

unni er skrifað Bolli, og þann lestrarmáta hefi eg 

tekið upp í textann, því Kolli hinn prúði, sem lifað 

hafi á þessum tíma, er hvergi nefndur, svo eg viti 

— Kolli hinn prúði, skáld, sem nefndur er í sögu 

Inga konungs Haraldssonar og Sigurðar sögu slembis, 

hefir lifað meir en heilli öld seinna —; en Bolli 

Bollason hinn prúði er alkunnur af Laxdæla sögu. 

Hann fæddist nálægt 1007, fór til Noregs. nálægt 

1022, var þar einn vetur (1022--23?), en næsta 

4 
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vetur í Danmörku ; fór síðan til Miklagarðs, var 

þar á mála nokkra vetur og kom til Íslands árið 

1030. Eptir það getur Laxdæla saga eigi um utan- 

ferðir hans (Laxd.s., kap. 56. 73. 7778.) Tíma- 

talið mælir því alls ekki á móti því, að Bolli Bolla- 
son hafi verið hirðmaður Haralds konungs Sigurð- 

ArSONAT. 

Vera má, að nokkrar ýkjur séu í Sneglu-Halla- 

þætti, en hann virðist þó vera. að mestu sannur; 

lýsir hann ágætlega skaplyndi Haralds konungs og 

siðunum við hirð hans.  Vísurnar í seinasta kapí- 

tulanum eru að vísu nokkuð klámfengnar, og þess 

vegna hefir Finnur Magnússon sleppt einni þeirra 

í hinni dönsku útleggingu af þættinum (Kaupmanna- 

höfn, 1820. 8.); en eigi þótti mör ástæða. til að 

sleppa þeim; enda hefir enginn hikað við að gefa út 

kvæði grískra og rómverskra skálda, t.d. Aristó- 

fanesar eða Óviðs, „og er þó eigi: minna klám í þeim 
“en vísum. Sneglu - Halla. — Eigi verður ákveðið, 

hvenær þátturinn sé saminn, en að hann sé gamall, - 

má ráða af því, að nokkuð af honum finnst í Morkin- 

skinnu, sem er ein af hinum elztu íslenzku skinn- 

bókum og. eflaust rituð á 13. öld. - Þátturinn er 

heill í Flateyjarbók, sem rituð er fyrir 1400. Höf- 

undurinn er. ókunnur, én sjálfsagt einhver Íslend- 

ingur. Eg vilhér benda átvö orð, sem koma fyrir 

í þættinum, en undir eins taka það fram, að af 

þeim verður öldungis ekki ráðið, hvar þátturinn sé 

samansettur. Í 9. kapítula, bls.39., stendur: „Halli 
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kvað lokit því, at hann mundi biðja þá fars héðan 

frá“, og í 10.kap., bls. 42.: „Halli fór til Íslands 

ok bjó þar. Menn geta hvorki ályktað af orðinu 

-hððan, „að þátturinn sö saminn í Englandi, nö af 

orðinu þar, að hann sö saminn í einhverju öðru 
„ landi en Íslandi, eins og engum dettur í hug að 

ímynda sér, að Kristnisaga sé samin annarstaðar en 

á Íslandi, þó þar standi (6:kap:, bls..34.): „Ólafr 
kónungr sendi Stefni til Íslands hit: fyrsta sumar, 

er hann kom í Noreg, at boða þar guðs erindi“. 

Samá er að segja um þáttinn af Þorsteini austfirðing, 

að hann er eflaust saminn á Íslandi, þó: þar sé sagt 

(3: kap., 17. bls.): „Síðan bjó konungr hann til Íslands 

ágæta vel með miklu fé, ok staðfestist hann þar 

síðan“. Eg hefði eigi getið þessa, hefði Norðmenn - 

ekki:reynt til. að sanná um Ólafs sögu helga hina 

skömmu, að hún sé samin í Noregi, af því í henni 

stendur á einum stað orðið hér, þar sem verið er 

að tala um Noreg; og að Fagrskinna sé samin í 

Noregi, af því hún hefir orðið þar um Ísland. 

Eg hefi gefið. þenna þátt út eptir sömu bók, 

sem hina. Þar hefir hann þessa fyrirsögn: „„Þáttr 
af Sneglu eðr Grautar Halla eptir exemplari Pro- 
fessors Á. Magnússonar“. Á spássíurnar er ritaður 

orðamunur, sem eg-hefi farið með. eins og orðamun- 

inn við næsta þátt hör að framan.. Við þær af 

vísunum, sem finnast í Fornmanna sögum; hefi eg 

að mestu fylgt textanum í þeim "og: ekki hirt um 

að setja ;orðamuninn neðanmáls. „Fáein orð hefi eg 

# 
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lagfært eptir handriti af Sneglu Halla þætti af stipts- 

bókasafninu (== St. Schevings handrit == Sch.), 

sem eg vissi ekki af, fyrr en farið var að: sétja 

þáttinn. Úr því handriti hefi eg tekið upp í text- 

ann:„ámælisverðr“,.231 (== á:93. blaðsíðu, í 
1. línu) fyrir „mæltr“íSch.; „sýnna“, 323, fyrir 

sjsýna tíð án Séhs „hvinnskim“, St fyrir 

„fimzcum“ í Seh.; „Hann kvaðþetta sótt 

verra“, 3319, fyrir „enkvað þetta þó sótt 

vera“ í Sch. (St. hefir:. „hann segir þat 

verra enn sótt“, svo að orðin: „Hann kvað 

þetta sótt verra“. eru að nokkru leyti getgáta 

mín); „sumt“, 357, fyrir „snart“íSch.; „Sýr“, 

4972. fyrir „Dýr“ í Sch. — „Újafnað“, 343. 

er getgáta mín, fyrir „callat“ í Sch. og „hatr“ 

í St. — Ágrip af þessum þætti, á dönsku, finnst í 

Millers Sagabibliothek, IL 337—.351. 
IV. þáttr af Hemingi Ásláks- 

symi. Þessi þáttur er nokkurs konar blendingur 
af sannri frásögn (að því leyti sem margir af þeim 

mönnum, sem: þátturinn talar um, hafa verið til og 

lifað á þeim tíma og stað, sem þeir eru látnir lifa 

á) og heimildarlausum munnmælum. Sumir af þeim 

mönnum, sem. talað er um í þættinum, eru kunnir 

al öðrum:sögum, og voru uppi á dögum Haralds - 

konungs Sigurðarsonar, ta. d. Halldór „Snorrason 

goða, Oddur Ófeigsson, Þórarinn Nefjúlfsson, sem 

þó, ef til vill, hefir verið dáinn á miðri 11. öld 
eða að minnsta kosti kominn. undir sjötugt, því af 
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Ólafs sögu Tryggvasonar söst, að hann fór á millí 

landa á dögum Ólafs Tryggvasonar, og er líklega 

fæddur um 980. Sumir eru miður kunnir, t. d. 

Böðvar Eldjárnsson og Hjörtur Ólafsson, sem eg veit 

ekki til að séu nefndir annarstaðar; en Eldjárn 

Arnórs sön. kerlingarnefs, sem ætti að vera: faðir 

þessa Böðvars, er nefndur í Landnámabók, III 10. 

Nikulás Þorbergsson er hvorki talinn með börnum 

Þorbergs Árnasonar í Arnmæðlingatali nö á nokkr- 

um öðrum stað, svo eg viti. Áslákur á Torgum og 

Björn og Hemingur, synir hans, eru hvergi annar- 

staðar nefndir í fornum sögum, og er því eigi mögu- 

legt að ákveða, hvort þeir hafi nokkurn tíma verið 

til eða ekki. En frásögnin um Heming hefir þó 

eigi.að eins gengið á Íslandi, heldur einnig við 

haldizt allt til þessa dags í almúgakvæðum („„Folke- 

viser“) í Noregi og á Færeyjum. Norsku kvæðin 

um Heming eru gefin útí „Landstads norske Folke- 

viser“, sem eg hefi nú eigi við höndina, og get því 

eigi borið þau saman við þáttinn. 

Þar sem Haraldur konungur lætur Áslák skjóta 

hnotina af höfði bróður síns, reynir við hann sund- 

ið, „og lætur hann fara á skíðum ofan af bröttu 

fjalli, þá finnst þessi frásögn um bogaskotið, sundið 

og skíðaferðina eigi í þessum þætti einum, heldur 

er hún (einkum sögnin um bogaskotið), að kalla má, 

sameiginleg eign Norðurlanda, þjóða, og kemur fram 

á ýmsum stöðum og tímum á miðöldunum. - Hjá 

Saxo (10. bók, Millers útg. bls. 486-—489.) lætur 
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þannig Haraldur blátönn Tóka nokkurn (Pálnatóka), 

sem í drykkjuskap hafði raupað af bogalist sinni, 

skjóta epli af höfði sonar síns, og seinna neyðir 

hann Tóka til að fara á skíðum: ofan af fjalli nokkru. 

Í Vilkina sögu neyðir Niðungr Egil til að skjóta 
epli af höfði sonar síns. Í Ólafs sögu Tryggva- 

sonar (235. kap., Fornm. s. HH 271--272.) reynir 

Ólafur konungur sundlist við Eindriða ilbreið, skýtur 

hneftöflu af höfði systursonar hans, og vill neyða 

hann til að gjöra hið sama; og í kvæði nokkru 

ensku er William Cloudesly, einn af hinum útlægu 

möfinum, sem brotið höfðu. veiðilög Vilhjálms bast- 

arðar, látinn: skjóta epli af höfði sonar síns og 

sýna konungi með því bogalist sína (Schiern, et 

nordisk Sagns Vandringer, Historisk Tidsskrift Í 

Bind, Kmh. 1839, -59— 63. bls.). En þessi frá- 

sögn um bogaskotið varð fyrst fræg í veraldarsög- 

unni, þegar sagnaritarar í Sehweis lötu Wilhelm 

Tell (1307) skjóta epli af höfði sonar síns að boði 

Gesslers. „ Sagan um bogaskot Tells er jafn-ósönn 

og allar hinar, og það er merkilegt, hvað fast föð- ' 

urlandsvinirnir í Schweis héldu við hana og hvað 

dýrmæt hún var þeim.  Mennfóru raunar þegar í 

byrjun 17. aldar að efast um sannleik hennar í 

Sehweiz; en enginn þorði þó að ganga í berhögg 
við hana fyrr en 1760. Þá kom út í Bern bækl- 

ihgur, Sem presturinn Uriel Freudenberger hafði 
samið. Taldi hann þar söguna um boga-skot Tells 

með öllu ósanna og neitaði. jafnvel tilveru Tells 
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sjálfs; færði hann það til síns máls, að enginn af 

þeim sagnariturum, sem voru samtíða viðburðunum 

sjálfum, nefndu bogaskotið, og að Petermann Et- 

terlin, sem reit árbækur sínar 1507, væri sá fyrsti, 

sem talaði um það, og hans frásögn væri ómerk, 

af því hann reit tvö hundruð árum eptir að við- 

burðurinn átti að hafa gjört. Þá risu upp þrír 

rithöfundar: móti Freudenberger og leituðust við að 

sanna tilveru Tells; til sönnunar sögunni um boga- 

skotið tilfærðu þeir að eins það, að hún fyndist 

einnig hjá Melehior Russ ( 1490), sem reit ár- 

bækur sínar árið 1482. „Skömmu seinna reit Hinn 

frægi sagna- ritari Johannes von Miller (4- 1809) 

sögu Schweiza-sambandsins (Geschichte der Schwei- 

ser Eidgenossenschaft);- og þegar hann tók Tell- 

söguna -úpp í bók sína og sagði frá henni sem 

sannleika, þá þorði enginn að mæla á móti henni 

fyrr en!á 19. öld (Sehiern, á sama stað, 63 -—75. 

bls.). Hjá Dr. Háusser,- sem reit bók um Tell, 

1840! (Historisk 'Tidsskrift, 1. B., 566 — 571. bls.), 
eru þau málalok, að Tell hafi að vísu verið til, 

en sö með öllu ómerkur maður og hafi alls engin 

áhrif haft á eða stuðlað til frelsis Schweiza. Eg 

hefi að tiltölu verið nokkuð langorður um Tell- 

söguna; bar það til þess,:að eg ímyndaði mér, að 

þeim, sem einhvern tíma hafa verið í skóla og lært 

hana þar sem óyggjanda sannleik, mundi „þykja 

gaman að sjá, hvað nú er. orðið úr henni eptir 

hinar seinustu rannsóknir sagna-fræbinganna. 
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- þátturinn af Hemingi Áslákssyni hefir án efa 

verið færður í letur á Íslandi. Má“ það ráða af 

því, að svo margir íslengkir menn eru látnir vera 

við. staddir þau tíðindi, er gjörast í þættinum. 

Hvað snemma hann hafi verið færður í letur, verð- 

úir eigir ákveðið, og eigi verður neitt ráðið af hýjari 

orðum, sem koma fyrir í þættinum, ts d. æra og 

altíð, því bæði eru þess konar orð. opt eldri en 

menn varir (æra finnst t. d. í norskum réttarbót- 

um fyrir 1280), enda bæta ritararnir þeim opt við, 

eða setja þau í stað -hinna fornu. - Niðurlag þátt- 

arins, sem án efa er frábrugðið niðurlagi þess 
þáttar, sem hér er prentaður, finnst í Hauksbók, 

sem“rituð er. fyrir 1334. (AM. 544. 4; sjá An-. 
naler for nordisk Oldkyndighed, 1847, 199. bls.). 

Má þar af sjá, að þátturinn hefir þegar verið færð- 

ur í letur í byrjun 14. aldar, ef ekki fyrri. Hem- 
ings þáttur er líka. í Flateyjarbók, í sögu Magn- 
úsar góða og Haralds harðráða, en þar vantar nið- 

urlagið; "endar hann þar, þar sem Hemingur kem- 

ur til Torga og finnur föður sinn og bróður á bæn 

í kirkjunni (Miller, Sagabibliothek, M 363 —64, 

neðanmáls); er það. hér í niðurlagi 9. kapítula, 

64. bls... Eptir hinu danska ágripi Milleis að 
dæma (Sagabibliothek, TIL 356=-368), er þátturinn 

í Flateyjarbók, svo langt sem hann nær, samhljóða 

þeim, sem hér er prentaður; en niðurlag þáttarins 

ís ágripi Millers, sem hann hefir tekið eptir öðrum 
handritum, er frábrugðið niðurlaginu hér. 
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V. Þáttr af Þorsteini forvitna. 
Um þenna þátt er ekki annað að segja, en að hann 

er æfintýri, sem er skrásett fyrir lok 14. aldar, því 

hann er í Flateyjarbók. Ágrip af honum, á dönsku, 

finnst í Millers Sagabibliothek, ML 477 — 479. 

vi. Þáttr af Gull. Ásu- Þórði. 
Þessi þáttur er tekinn upp í Sigurðar sögu Jór- 

salafara, 24.--25. kap. (Forn. VIM 111—118.); 

og er hann þar nokkuð frábrugðinn þeim, sem hér 

er prentaður. Viðburðirnir, sem sagt er frá í þess- 
um þætti, hafa gjörzt einhvern tíma á árunum 

1103— 1122, sem er ríkisstjórnartími Eysteins kon- 

ungs Magnússonár berbeins. „ Viðkunnur Jónsson, 

Sigurður Hranason og Ingimar af Áski eru kunnir 

af öðrum sögum. þar sem sagt er í niðurlagi þátt- 

arins, að Ingimar hafi staðfest í Danmörku, þá 

vil eg geta þess, að hann kom þó aptur til Noregs, 

því hann föll (1134) í bardaganum á Fyrileif milli 
Magnúsar blinda og Haralds gilla (Snorri, sagan áf 

Magnúsi blinda og Haraldi gilla, 3. kap.). Annars 

eru engar ýkjur og ekkert ósennilegt í þessum þætti. 
2 Gull- Asu= Þórður er hvergi nefndur í öðrum sög- 

ui, svo eg viti. „ þessi þáttur er í Morkinskinnu 

(Miller, Sagab., ML 450.), og því mjög snemma 
færður í letur. Í Schevings handriti er hann ritað- 

ur næst á eptir þættinum af Egli Síðu - Hallssyni 

og með sömu hendi og hann, og eru þeir þar báðir 

ritaðir eptir ;c. ch. Nr. ól8 í 4to“ (líklega í safni 

Árna Magnússonar á Sívala-turni í Kaupmannahöfn). 
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7 Ágrip af þættinum, á dönsku, er prentað í 

Miillers Sagabibliothek, 1 346 —347. 

Af því handritin, sem þessir þættir eru hör prentaðir 

eptir, eru svo seint rituð, gat eg öldungis ekki farið eptir 

réttritun þeirra, heldur hefi eg reynt til að gjöra röttritunina 

sem líkasta þeirri, er tíðkanleg er á skinnbókum, sem titaðar 

eru á fyrri hluta 14. aldar, óg ekki tekið upp hinar allra elztu, 

heldur hinar vanalegustu orðmyndir. þessvegna hefi eg skrif- 

að þolsagnar- endingar' með -st (í handritunum vanalega -z 

==-st, eins og Í efsta stigi lýsingar-orða, t.d. ágætuz == 

ágætust), en eigi -sk, sem er upprunalegri, en miklu sjaldnari 

ending. Eg hefi á fáeinum stöðum breytt fyrstu persónu 

eintölunnar í þolsögn, -st, í þá, sem tíðkanleg er í fornum 

bókum, nefnilega -umst (röttari og eldri ending er þó - umk). 

Til að gjöra mönnum þetta skiljanlegra set eg hör þolsagnar- 

hneiginguna, „eins og hún er Í elztu og beztu skinnbókum. 

Nútið (tempus præsens). 

Framsöguháttur (indicativus). Afleiðingarháttur (conJunctivus). 

Eintala, 1. persóna, ek þykkjumk þykkjumk 
2. — — þú þykkisk þykkisk 
3. — hann þykkisk þykkisk 

Fleirtala,1. — vér þykkjumk þykkimk 

2. — þér þykkizk þykkizk 

3. — þeir þykkjask þykkisk 

þátíð. (tempus prætóritum, imperfectum). 

Framsöguháttur.  Afleiðingarháttur. 
Eintala, 1. persóna, ek þóttumk þættumk 

2. — þú þóttisk þættisk 

3. — hann þóttisk þættisk 

Fleirtala,1. — vör þóttumk  þeættimk 
a þér þóttuzk þættizk 

3. — þeir þóttusk. þættisk. 

Fyrir -mk stendur vanalega - mz (<<< mst) í handritunum, 

eins og -7 (-st) fyrir -sk. 
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það. er merkilegt, að Rask í hinni íslenzku málfræði sinni 

(Kmh. 1832), $ 124., lætur 1. persónu eintölunnar í þolsögn enda 

á -st, en getur þesssem undantekningar í $130., að ending 

1. pers. í fleirtölu (-umst) st opt höfð í 1. pers. eintölunnar. 

Munch þar á móti tekur það fram sem reglu í málfræði sinni 

(Christiania 1847), $ 127., að fyrsta persóna eintölunnar 

í þolsögn myndist með því að tengja mk við stofn sagnar- 
innar með bandstafnum u. Munch lætur 1. pers. fleirtölunnar 

enda á umsk (eða sjaldnar umk). Báðar endingarnar koma 

fyrir Í eltu handritum, en endingin umk mun þó vera tíðari. 

Svo er það t. d. í norsku útgáfunni af Konungs Skuggsjá. 
2 

Eptir v er opt ritað o Í skinnbókunum, samkvæmt nú- 
K 

„veranda framburði, t.d. svo, vo, von, kvon, hvorr, votr, 

en þó er réttara (eins og hljóðvarpið sýnir, t. d. vænast af 

ván, kvænast af kván) og miklu tíðara allt,fram á miðja 

14. öld, að rita svá, vá, ván, kván,hvárr, várr, og þann 

ritmáta hefi eg haft. Fornafnið nokkurr hefir margar myndir 

í fornmálinu (nekkverr, nökkverr, nakkvarr, nökk- 

urr, nokkurr); eg hefi haft þá mynd, sem nú er tíðkanleg 

(nokkurr), en réttara mundi þó hafa verið að skrifa nökk- 

urr. „Ég hefi látið registur yfir manna, þjóða, landa og staða 

nöfn fylgja þáttunum. þess konar registur eru nauðsynleg, 

því vera kann, að einhver vilji vita, hvort sá eða sá maður eða 

staður sé nefndur í bókinni og hvað þar sé sagt um hann; 

en hafi ekki tíma til að lesa alla bókina til þess. þarf þá 

eigi annað en leita Í registrinu, Í stað þess að menn neyðast 

tilað lesa alla bókina og verja þar: til miklum tíma, þar sem 

- þess konar registur vantar. — Að endingu óska eg, að þessir 

þættir geti skemmt löndum mínum, þángað til aðrar útgáfur 

koma af þeim, sém byggðar verða á betri handritum en þeim, 

sem mér var kostur á. 

Reykjavík, í maí mánuði 1855. 

Jón Þorkelsson. 
—— 



þáttr af Egli Síðuhallssyni. 

i A einu sumri er (þat) sagt, at Egill sonr 

Halls af Síðu fór utan af Íslandi til Noregs með 

þeim manni, er Tófi hét. ok var Valgautsson; Tófi 

var gautskr maðr ok göfigr at kyni. Svá er sagt, 

at Valgautr faðir hans var jarl á Gautlandi. Þeir 

Tófi feðgar váru úskaplíkir, því jarl. var blótmaðr 

mikill, en Tófi lagðist í víking þegar á unga aldri; 
tók hann þá skírn ok rötta trú. Tófi var á vist 

með Egli um vetrinn á Íslandi, áðr Egill fór utan 
með honum. Þeir urðu vel reiðfara um hafit ok 

komu við Noreg. Var þá Ólafr digri konungr í 

Noregi. þat segja sumir menn, at Þorlaug kona 
Egils færi með honum ok Þorgerðr dóttir þeirra 

átta vetra gömul. Ok er þeir Tófi ok Egill finna 
konung Ólaf, býór konungr Tófa til sín ok þeim 

Ægli báðum. Þeir þekkjast þat vel ok fara til hirð= 

arinnar; virðir konungr þá mikils ok þykkir Ægill 

merkiligr maðr, sem ván var at, fyrir ættar sakir. 

Skemmu leigðu þeir handa þeim mæðgum, þá er þeir 

fóru til hiróvistarinnar, ok bjuggu þær þar um hríð. 

Þat er sagt, at þá er þeir höfðu verit þar nokkura 
1 
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hríð með hirðinni, at þeir úgleðjast mjök. „Kon- 

ungr finnr þat brátt og spyrr, hvat tilkæmi. Egill 

svárar: mör þætti þat meiri sómi, herra! at hér 

væri með hirðinni kona mín ok dóttir; en fyrir 
vanda sakir kunnum vér eigi þess at biðja. Þat 

viljum vér þó gjarna gjöra, segir konungr, ef yðr 

líkar svá betr. Nú fara þær þangat til hirðarinnar, 
ok er konungr sér meyjuna Þorgerði dóttur Egils, 

þá mælti konungr ok kvaðst þess vænta, at sú mær 

mundi eigi gæfulaus, ok svá bar raun á, því at 

hón var móðir Jóns biskups hins helga. Nú eru 

; þau með hirðinni um vetrinn, ok er várar, spyrja 

þeir Tófi, ef konungr lofar þeim at hafa kaupferð 
um sumarit, en hann lézt eigi lofa mundu sumar- 

langt „fyrir því, at mér eru send orð af Knúti 

kónungi, at vör skulim eiga sattarfund í Danmörk 

um þetta sumar í Limafirði, ok ætla ek at koma 

til stefnunnar“. Nú býst konungr til þessarrar ferð- 

ar: ok hefir hann níu skip ok góða skipan, ok fara 

þeir með. honum Egill ok Tófi. Er nú eigi getit um 
ferð konungs, fyrr en hann kemr í Limafjörð; ok 

er þeir eru þar komnir, þá er Knútr konungr eigi 

þar, ok er hann vestr á Englandi. NWerðr Ólafr 
kónungr þess varr, at Knútr er í svikum ok hyggr 
at sækja fund þenna með fjölmenni. Segir Ólafr 

konungr nú mönnum sínum, hverjar fréttir hann 

hafði um ráðagjörð Knúts konungs, ok vil ek, seg- 

ir hann, at vör bíðim hans eigi hér, þykkir mér 

hann nú háfa afbrugðit fyrir þessum sáttarfundi ok 
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munum vör freista at gjöra hér upprásir ok herja 

á landit Knúts ok gjalda“ honum svá svikin ok 

ginning. þessa. Gengu nú af skipum sínum ok 

gjöra uppgöngu á landit, ok verðr fólkit hrætt mjök, 

ok afla þeir mikils fjárhlutar. Konungr mælti svá 

fyrir, at þeir skyldi taka 15 vetra menn ok þaðan 

af eldri ok leiða ofan til skipa; ok nú fá þeir mikit 

fð ok. marga menn tekna. Landslýórinn flýði undan, 

en. þeir ráku flóttan, ok þar kom, at konungr bauð 

at stöðva skyldi liðit ok hverfa aptr, „því at ek sö 

nú. bragð þeirra, at þeir munu þegar við hrökkva, 

er þeir fá afla nokkurn til, en flýja undan þangat 

tilok teygja oss frá skipum várum“. Nú snúa þeir 

til skipanna, ok er allir váru á skip komnir, þá 

biðr konungr þá brott leggja; búast þeir nú ok 

liggja búnir, síðan hafa þeir tjöld nokkur á landi, 

ok váru þar varðveittir í hinir herteknu menn ok 

var þangat at heyra grát mikinn ok kveinan. 

Il. Svá er sagt, at Ægill Hallsson ræðir við 

Tófa félaga sinn: þetta eru ill læti ok hörmulig, 

er menn þessir hafa, ok mun ek fara ok leysa þá. 

Gjör eigi þat, vinr! segir Tófi, því at konungr leggr 

þar fyrir reiði sína á þik, ok vilda ek þú yrðir 

eigi fyrir henni. Eigi má ek at heldr þetta bera, . 

segir Ægill, því miklu er fólk þetta aumara, ok má 

ek eigi heyra læti þeirra lengr.  Sprettr upp síðan, 
ferr til tjaldsins ok leysir bandingjana alla ok lætr 

þá svá burt hlaupa, ok eru þeir senn ór augsýn. 

Nú er sagt, at menninir eru á brott, ER svá, hverr 
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þá hafði leysta. Konungr varð mjök reiðr við 

þetta, ok segir, hann skuli hafa þar fyrir víti nokkut 

ok sína reiði. Er nú þó kyrrt um nóttina. Um 

morguninn eptir, er þeir eru albúnir ok látnir ór 

laginu, þá kemr þar maðr hlaupandi af landi ofan, 

kallar út á skipin ok segir sik eiga nauðsynja eyr- 

indi at finna konung, en þeir gáfu engan gaum at 

kalli hans. Tóku þeir þá at sigla með björgum 

nokkurum ok bar eitt skipit fram undan. En er 

þeim manni, er kallat hafði, þótti þeir daufheyrðir 

við, þá hleypr hann fram eptir björgunum ok kastar 

ofan á skipit, þat er fyrst fór, glófum; sýndist þeim, 

sem dust ryki úr glófunum, ok síðan hleypr hann 

á brott; en þat fylgir sendingu þessarri, at. sótt 

kemr svá mikil á skipin, at menn gátu varla borit 

úcæpandi ok fengu margir bana af. Nú tók Egill 

líka sóttina ok. svá harða sem þeir er harðasta 
fengu, þess at eigi gekk önd ór honum; en. hann 

barst af svá prýðiliga, at eigi kom stynr ór hálsi 

honum.. Egill mælti við Tófa, at hann skyldi segja 

konungi,- at. hann vildi gjarna finna hann. Tófi 
gjörir svá, at hann fór á fund konungs ok segir 

honum sóttarfar Egils ok orðsending, en konungr 
svarar honum engu orði. Tófi segir:nauðsyn á, at 

þeir finnist. Konungr var svá -reiðr, at með engu 

móti vill hann fara á fund Ægils, ok segir Tófi Egli 

svá búit. „Egill biðr Tófa fara í annat sinn ok 
flytja mál sitt við konung.  Tófi gjörir svá ok 

segir. konungi, at maðrinn er. at fram kominn „ok 

, 



TI. K. Egli Siðuhallssyni. 9 

vill nú iðrast mjök þess er hann hefir gjört ok 

leggja allt á yóvart vald, ok gjör svá vel, herra! 

at:þú fyrirlít eigi manninn svá mjök, ok miskunna 

honum“. Konungr leit við Tófa reiðuliga ok bað 

hann burt ganga. Tófi segir nú Egli, hvar komit 

er, ok þykkir Ægli nú mikit með öllu saman, fengit 

reiði konungs, en orðit fyrir ákomu mikilli, svá (at) 

hann þykkist eigi vita, hvern enda eiga mundi. 

Egill biðr enn Tófa ganga fyrir konung ok biðja 

sér eirðar, ok hitt Finn Árnason um leið, segir 

hann, ok bið hann ganga fyrir konung. með þér 

ok biðja mér eirðar við hann, at hann fyrirlíti mik 

eigi, svá sem áhorfist. Nú hittir Tófi Finn ok 

segir honum allan málavöxtinn; gengr hann „þegar 

á konungsfund ok Tófi með honum; síðan mælti 

Finn: herra! segir hann, gjör nú fyrir yðra tign 

ok æru, at þér hjálpit manninum, er nú liggr nær 

sem dauðr, ok sö, hvö mikill drengr hann. er ok 
hreystimaðr, því þat fær engi maðr skilit, at stynr 

komi ór hálsi honum; hygg at, herra! hvat tign 

yðvarri byrjar, ok fyrir várn vinskap, þá gakk til 

hans ok lát hann njóta gærzku yðvarrar. Konungr 

svarar: hitt hugða ek, segir hann, at engi skyldi 

minna manna dirfast at brjóta mín boð, en fyrir 
þín orð, Finnr! þá má ek ganga, á fund Egils, ok 

víst vilda ek þess guð biðja, at hann léði honum 

líf til þess, at ek mætta gjalda honum víti nokkut 
fyrir þat, er hann gjörði. Já, herra! sagði Finnr, 

þat er á yóru valdi. 
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III. Nú ferr konungr á fund Ægils ok sér, at 

hann er orðinn mjök máttfarinn; var þat allra 

manna mál, at eigi hefði þeir. sét hraustari mánn. 

En er Egill:sér, at konungr er kominn á skipit, 

fagnar hann honum vel. Konungr tók eigi kveðju 

hans. þá mælti Egill: þess vilda ek biðja vör, 

herra! at þér tækit hönd yðvarri á brjóst mér, ok 

vænti ek þar áf miskunnar mér tilhanda, þó at ek 

háfa eigi verðleika þar til. Þat þótti mönnum á- 

finnast, at konungi þótti mikit um vert. Brá kon- 
ungr þá dúki fyrir augu sér ok leggr síðan hönd 

sína fyrir brjóst Egli ok mælti svá: þat má um 

mæla, at þú ert ærit. hraustr. Svá er frásagt, at 

við átök konungs linar þegar sóttinni; gekk kon- 

ungr þá á brott, en Egli batnar stund frá stundu, 

ok þar kemr, at hann verðr alheill. Þat er sögn 

„sumra manna, at: Knútr konungr hafi keypt af 

einum finnskum manni mjök fjölkunnigum, at hann 

skyldi fara til Limafjarðar á fund Ólafs konungs 
ok gjöra svá af kunnleik sínum, at konungr og lið 

hans fengi sótt svá illa, „at þeir biði 'af aldrtila. 

ef nokkut dveldist för þeirra, svá at hann mætti ná 

„ þeim, ok hafi sá. þess háttar maðr verit, er glófun- 

um kastaði. Nú er eigi getit um ferð Ólafs kon- 

ungs, fyrr en hann kom heim íland. Biðja þeir þá 

Egill og Tófi-sör vægðar við konung ok bjóða nú 
Konungi: fébætr, sem honum líkar;“ konungr segist 

eigi fö hafa vilja, ok segir eina lausnina á þessu 

máli. Hver er sú? herra! segja þeir; aldrigi komit 
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þit í mitt vinfengi, segir konungr, nema því at einu, 

at af ykkrum brögðum ok kænleik. verði þit svá 

ríkir, at Valgautr faðir þinn, Tófi! komi á várn 

fund. Nú ef svá verðr, þá skulut þit lausir undan 
þessum sökum. Tófi svarar: þat er skjótast um at 

ræða, at fyrir hvatvetna fram vildum vör eigi hafa 

yðra reiði, en þó veit ék þat fyrir víst, at þessu 

verðr eigi á leið komit, nema vör njótim yðar ham- 

ingju, því at fyrir þessa sök er ek eigi heima með 

„föður mínum, at hann setr fallt sitt! megin ok mátt 

í móti kristnum dómi ok vill fyrir engan mun 

þann sið taka; en þó skulum vit freista þessa með 

yðvarri tilsjá. 

IV. Nú búa þeir Tófi ok Egill ferð sína til 

Gautlands, ok fara síðan, unz þeir koma til Val- 

gauts jarls; ganga þeir fyrir (?) ok gengr Tófi fyrir,. 

ok kveðja hann. „Jarl fagnar vel syni sínum oke 

hans förunautum ok býðr honum með sér at vera; 

vildim vér, segir hann, at þér flæmdizt eigi frá oss, 

værit heldr með oss.ok stýrðit ríki þessu, því þetta 

er yður eign eptir minn dag. Þetta er vel boðit, 
segir Tófi, ok sæmiliga, sem ván.er at yðr, en þó 

mun'nú eigi svá búit vera mega at sinni, því hér 

liggr líf várt við, at þér takit við oss blíðliga ok . 

látit sveigjast eptir várum vilja, því at Ólafr kon- 

ungr hefir þat álagit við oss ok sent oss hingat 

þess eyrindis, at þör skyldit með oss koma á hans 

fund, en ef vér gætim þessu eigi á leið komit, þá 

A) frá (allan sin n, handritit. 
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var þat álagit við oss, at vér skyldim týna allri 

hans vináttu ok þar, með lífinu, ok er þat sannast 

at Segja, at: Ólafr konungr er hinn mesti ágætis- 

maðr ok úlíkr öðrum mönnum. Þat fylgir því ok, 
at engi maðr má þat öðrum greina, hversu mikit 

skilr siðu þá, er konungr hefir ok þeir allir, er 

hans orðum hlýða, ok þann er þú hefir ok aérir 

- heiðnir menn. Gjör nú svá vel fyrir þinn mann- 

dóm ok vára frændsemi ok fylg því at, um þetta 

mál, sem várr er vili til. Þá spratt jarlinn upp 
ok segir meó mikilli reiði ok sór um, at hann 

kvað aldrigi slíkt við sik innt hafa verit, at hann 

skyldi fyrir láta sinnÍ sið, þann er hann hafði lengi 

haft ok hans ættmenn, „eða at ek muna koma á 

fund þess konungs, sem mör er allra manna ú- 
skapfeldastr, þeirra er ek hefi spurn af, ok þú hefir 

„Í mörgu sundr sagt várri frændsemi. Standit nú 

upp, mínir menn! ok takit hann ok alla hans föru- 

nauta ok setit þá í myrkvastofu“. Var þá jarl svá 

reiðr,; at stórum bar af. Var nú svá gjört, sem 

hann mælti fyrir, at þeir váru innibyrgðir í myrkva- 

stofu um nóttina. 
V. Annan dag eptir ér þat sagt, at menn 

ganga með höfðingjum sínum ok vinum jarls, ok 

þiðja, at hann vægi syni sínum, því at honum 
sómi þat eitt, at vægja honum „ok er þat vegr yðarr 

ok tign, segja þeir; takit nú upp nokkut gott ráð 

ok sæmiligt, sem þör erut líkligir til, þegar er þér 
%) sínum, handritit. 
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hugsit málit ok reiði yðar sefast“. Jarl svarar ok 

spurði, hverr sá væri mikli maðr, er næstr gekk 

Tófa, „kallit hann hingat til máls við mik“, segir 

hann, oker nú svá gjört.. Ægill gekk fyrir jarl. Þá 

spyrr jarl, hverr hann væri, en Ægill segir honum 

deili á sér. Þá mælti jarl: hvat kanntu at segja 
mör, af konungi þessum, honum Ólafi, eðr hvernig 

barst at, er þér fengut reiði konungs. Egill segir 

honum nú allar ástæður um þetta mál, ok sagði 

þar síðan langt eyrindi ok snjallt með svá mikilli 

kurteisi, at stórum bar af“ ok allir undruðust mál- 

snild hans. Síðan segir hann jarli, hverr ágætis- 

maðr Tófi vár ok hversu gott slíkan son væri at 

eiga, ok biðr hann gjöra honum sæmd ok virðing 

fyrir stórmennsku hans ok frændsemi. Jarl mælti 

þá, at Tófi skyldi þangat koma, ók svá var gjört. 

þá mælti Valgautr jarl, er Tófi var þangat kom- - 

inn: svá virðist mör, segir hann, sem yðr þykki 

at sýnu ganga, at könungr yðarr hafi ráð mitt í 

hendi sér, ef ek kem eigi á hans fund. Nú fyrir 

þá sök, at þér hafit á honum ást mikla ok vilit,. 

hans viljá gjöra í hvívetna, er þér megit, en hafit 

honum eiða Svarit ok líf yðart viðlagit, þá væntir 

mik þess, en þótt vör þykki þat úlíkligt, at kon- 
ungr yðarr neyði mik til einkis hlutar; en þó ek 

koma á hans fund, em ek í fullu trausti um þat, 

at svá muni kraptr ok máttr goða várra heilagra 

skýla oss, at ek verða eigi nauðungarmaðr kon- 

Vat, handritit, 
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ungs þessa; en fyrir snild þessa manns, hans Ægis, 

ók fyrir þat annat, at ek sé reyndar, sem ræða 

gengr af, at mér byrjar eigi at gjöra Tófa Lftjón, 

þá er nú svá komit fyrir mér, at ek mun fara 

með yór, ef þér vilit, ok þó með engum liðsfjölda, 

mik ok ek kem á hans fund. En eigi berumst ek 

þat fyrir at heldr, at taka trúna, þá er hann boðar, 

ok fyrr skulu brenna þorp ok kastalar í mínu ríki, 

ok margr góðr drengr látinn, en ek játa mik undir 

„slíka úhæfu. - 

VI. Eptir þetta býst jarl til ferðar með þeim 

Egli ok Tófa ok fara síðan, unz þeir koma til 

Noregs á fund Ólafs konungs, ok kallast þeir nú 

Egill ok Tófi, lausir vera þessa máls ok undan 

reiði konungs. Konungr kvað at vísu svá vera. 

Nú hafa þeir góðar viðtökur, ok um morguninn 

eptir, þá leitar konungr til við jarl, ef hann vildi 

taka, við trúnni, ok telr um fyrir honum með mörg- 

um orðum ok merkiligum. Valgautr jarl svarar: 

aldrigi mun þat verða míns ráðs, at ek taka þessa 
trú, ok kvað eigi mundu þurfa slíks við sik at leita. 
Konungr mælti: svá mun mönnum sýnast, at ek 

hafa bæði vald ok ríki til þess, at neyða þik nú 

til trúarinnar, ef ek vil, en þat vil ek eigi gjöra, 

því þat verðr einkúm þægast í guðs augliti, at 

mönnum sð eigi nauðgat til at gjörast hans þjónar, 

ok vill guð eigi, at neinir sö tilneyddir hans þjón- 
ustu, en verðr feginn hverjum þeim, €r af frjálsræði 

X 
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ok góðum vilja vill til hans snúast. Nú lætr kon- 

ungr jarl á brott fara í friði; ok er þeir jarl 

ok hans förunautar eru komnir í einhvern skóg 

ok váru eigi „langt farnir frá því, er konungr 

skildi við þá, ok dvelr hann þá eigi ferð sína, 

en svá liggr leið þeirra til, at skógar miklir váru 

á vegi, er þeir skyldu ferðast: þá tekur Val- 

gautr sótt mikla ok harða, ok þegar sendir hann 

menn“sína aptr til Ólafs konungs ok vildi hitta 

konunginn. Nú fara þeir ok sögðu konungi, at 

jarl vill finna hann, ok þegar í stað fór kon- 

ungr með þeim. Segist jarlinn þá vilja taka 

trúna, en konungr tók því með þökkum, er hans 

hugr hafði svá vel skipazt. Síðan fökk konungr 

til kennimenn ok var jarli veitt skírn, ok er því 

embætti var lokit, þá mælti jarl: nú vil ek at 

ek sé eigi höðan á brott færör, því mör segir 

svá hugr um, at ek mun eigi marga daga lifa 
höðan af, ok ef svá verðr, þá vil ek þess beiða, 

at hér sé kirkja gjör til sálubótar mér í þess- 

um stað, sem ek hefi nú skírn tekit, ok sö hör 

svá mikit fé tillagit, at sú kirkja megi viðhald- 

ast fyrir þess sökum. Svá er sagt, at jarl varð 
hér um nærgætr, ok er svá gjört allt hér um, 

"sem hann eptir beiddist, at kirkjan var í sama 

stað gjör, ok lagin gnótt fjár til, sem sóma þótti, 

en eptir lát Valgauts jarls tók ríkit eptir hann 
Tófi sonr hans ok var haldinn hinn mesti ágætis- 

maðr; en Ægáll var jafnan vin Ólafs konungs 
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þaðan ífrá, svá lengi (sem) þeir lifðu báðir ok fór 

hann svá skömmu síðar út til Íslands ok þótti - 

vera hinn bezti drengr; oklýkr þar at segja frá þeim 

Egli Síðuhallssyni ok Tófa Valgautssyni. 

——{n— 
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þáttr af Þorsteini austfirðing. 

I. Þorsteinn höt maðr, austfirskr? at ætt, úngr 

at aldri ok fráligr?. Hann fór utan ok ætlaði til 

Noregs ok svá til Róms. Hann fór til Danmerkr; 

en þá var þat til tíðinda þar, at Magnús konungr 

hinn góði var þar ok átti stórar orrustur jafnan. 

Einn dag berr svá til, er Þorsteinn fór veg sinn, 

at hann sá mann standa undir eik einni, en fjórir 

sóttu at honum ok varðist maðrinn ágæta“ vel, ok 

þat sýndist Þorsteini sem hann mundi hafa ævar? 

gott hjarta. Þorsteinn mæltist við einnsaman á 
þenna hátt: mun eigi drengiligra, at veita heldr 

lið þeim, er einnsaman er sér, heldr en hinum fjórum, 

er Í mót eru. Gengr at síðan ok bregór sverði, 

höggr nú bæði stórt ok tíðum ok drepr þrjá menn 

á lítilli stundu, en hinn, er'fyrir stóð áðr, drap einn. 

Þessi maðr var ungligr ok “var í silkihjúp undir“ 

brynjunni, fríðr maðr ok þó mjök vígmóðr. Þá 

mælti Þorsteinn: hvat" heitir maðr þessi, er ek 

hefi nú lið veitt? Hann svarar: Styrbjörn heiti 

1) ísleizkr.. *%, maðr, bætt við á spássíunni. at. *) 
ákafa. 5) ærit. 6 yfir. ") hve, | 
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ek, maðr Magnúsar konungs, ok var ek nú kominn 

heldr úvænliga, áðr en þú dugðir mör, en liðs- 

menn mínir hafá dreifzt í skóginn, en þú hefir 

komit mér at miklu gagni, svá at þat er vand- 

launat, eða hvat? er ráðs þíns? Þorsteinn segir: 

ek em: einn; íslenzkr maðr ok ætla ek suðr at 

ganga. Styrbjörn mælti: muntu? eigi. hafa saltat 

„í suðrferðina ? Þorsteinn mælti: vera má þat, en ef 

ek skylda þat gjöra, þá munda ek helzt vilja gjöra 

„þat fyrir sakir Magnúss konungs, eór hans manna. 

Styrbjörn mælti: er þér vel til hans? Stórigu 

vel, kvað Þorsteinn, því at hann er ágætr höfðingi 

ok frægr um „allt land. Styrbjörn mælti: ek held. 

ráðligt, at þú haldir fram ferðinni, því at hér var 

nauðsyn til, „en vitja mín, þá er þú kemr aptr, því 

ek em jafnan með hirð Magnúsar komings“, ok 

síðan skilja þeir (ok fór Þorsteinn til Róms ok 

kom aptur um várit. 

II. Hann kóm þarð sem Magnús konungr var 

at veizlu, ok gekk at hiróstofunni ok beiddist inn- 

göngu. -Dyraverðir svöruðu ok kváðu þat engan 

sið, at úkunnir menn gengi þá inn, er konungr 

sæti yfir borðum. Þorsteinn mælti: biðit þann mann 

út at ganga, er Styrbjörn heitir. Síðan hleypr inn 

annarr sá er fyrir dyrunum var, kallandi með hlátri 

ok mælti: út skyldi Styrbjörn ganga, segir hann. 

Síðan þustu upp allir senn ok mæla: gakktu nú út 

1) hve. ?% mátta. ) frá (þorsteinn ferr nú suðr til 

Róms, ok er hann kvam sunnan um várit, kom hann þar. 

| 

s 
2 
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Styrbjörn, er Íslendingrinn kallar á þik; hann ferr 

eigi villt at hirðmanna nöfnum, en eigi vitum vér 

þann mann hör inni, gr svá heiti. Síðan slóu (2) 

þeir spott ok mikinn dáruskap hverr í sínu rúmi 

ok mæltu, at út skyldi Styrbjörn ganga. Konungr 

tók til orða ok mælti: lítit gaman er þetta, ok mega 

manna nöfn margra samanbera ok skulut þér eigi 

spotta nafn þetta lengr, ok svá varð at vera, sem 

konungr vildi. Síðan stóð konungr upp ór sæti 

sínu, hann gengr út ok; var í skikkju dýrligri ok 

mælti: vertu velkominn Íslendingr ok tak yfir þik 

skikkju þessa ok gakk inn, skal þér búa laug, ok 

ver velkominn með hirðinni, ok enginn skal svá 

djarfr, at þér gjöri nokkut mein: Allir tóku þetta 

at undrast. „Síðan var hann með hirðinni. Hann 

var lítilátr ok fálátr. 

HI Konungr mælti við hann? eitt sinn: hverr 

várr hýggr þú nú at Styrbjörn sö? Hann svaraði: 

yðr sé ek vænstan til, herra! at hafa svá kallazt. 

Konungr mælti: rétt muntu þetta kalla, at þú sör 

lífgjafi minn, ok skyldi þér þat vel. launa. Hóf 

konungr þá upp: alla sanna sögu ok sagði allt frá 

„upphafi, er þeir fundust í Danmörk. Æíðan fóru 

þeir norðr í land, ok eitt ton; er þeir lágu við land, 

í höfn einni, en sumir váru á landi ok matbjuggu 

ok gjörðu graut, ok.er fyrir Þorstein kom bollinn, þá 

hóf hann allt ór bollanum. Konungsmenn hlógu 

3) einlyndr maðr. ?*% Þorstein. 



416 Þáttr af HI. K. 

enn at þessu og mæltu: vel kantu, landi! at neyta 

grautarins. Konungr brosti at ok kvað þetta: 

Falla lét fleinþollr,* 

{fáa gjörðak? menn sjá, 

í örva? atferð 

einn senn* þrjá menn, 

en graut greipnjótr 

gjörvan Í norðrför 

át hann við þá þrjá; 

þá gjörði hann frá. 

Sá hinn sami maðr veitti mör mikit lið, þá er þér 

várut hvergi í nánd ok gjörði (þat við þann, er 

hann vissi eigi hverr at var, ok mun hann vera 

góðr drengr, ok er:þat vitugra, at gjöra eigi mikit 

spott at úkunnum manni, (því at leitun mun í vera, 

at röskvari maðr fáist ok betr hugaðr, ok svá mun 

ok sumum sýnast, at þat væri happ,' er honum 

bar til handa. Þorsteinn svarar: auðsöt var þat, 

herraÍ at guð sendi mik yðr til hlífðar, því at 

miklu meira fannst mér umyðar ásjónu en þú værir 

alþýðu maðr, ok brá mér þessu" í skap, at duga 

þér. {Konungr var vel við hannð, ok eitt sinn 

mælti konungr við hann: hversu er þá við þik 

búit, er? þér þykkir bezt ok þér má helzt líka, eða 

#) fleygiþollr. ; % frá (frá gjörði. 3 orra. Í) úseinn. 

5) hann vel þeim. “) þar eð leitun mun á, at fáist röskvari 

drengr ok hugaðri en þorsteinn er, svá man ok honum 

finnast. 7") þegar. 8) Konungi var vel til hans. *) þor- 

stein. | 79) at. á 
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viltu hör staðfestast ok kvángast. Þorsteinn (svarar: 

þat er boðit ágætliga,* en á meðan þér lifit, man 

minn frami hör mestr verða, en engum er langlífi 

heitit, ok man ek fá þá nokkura öfundarmenn, ef 

ek fmissi yðvarrar umsjá, en ek veit, at þör munut 

svá? fyrir sjá, at ek njóta sem lengst yðvarra vel- 

gjörninga. Konungr mælti: vitrliga er þetta mælt. 

Síðan bjó konungr hann til Íslands ágæta vel með 

miklu fé, ok staðfestist hann þar síðan ok þótti vera 

hinn mesti gæfumaór; ok lýkr þar svá frá honum. 

at segja. 

1) mælti: ágtæliga er þat boðit, herra! ?% frá (skyldi 

ímissa yðar umsján Veit ek þat fyrir víst, fat þör mundut svá. 
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þáttr 

af Snöglu - eðr Grautar - Halla. 

I. Þat er upphaf þessarrar frásagnar, at Har- 

aldr konungr Sigurðarson rðð fyrir Noregi. Þat 

var í þann tíma, er Magnús konungr frændi hans 

var andaðr.  Svá er sagt, at Haraldr konungr var 

allra manna vitrastr ok ráðugastr, varð þat ok flest 

at ráði, er hann lagði til. Hann var skáld gott. 

Jafnan kastaði hann háðyrðum at þeim mönnum, 
er honum sýndist, þoldi hann ok allra manna bezt, 

þótt at honum yrði kastat klámyrðum, þá er honum 

var gott í skapi. Hann átti þá Þóru dóttur Þor- 

bergs Árnasonar. Honum þótti mikit gaman at 

skáldskap ok hafði jafnan þá með sör, er kveða 

kunnu. Þjóðólfr hét maðr, hann var íslenzkr ok 

ættaðr ór Svarfaðardal, kurteiss maðr ok skáld 

mikit. Hann var með Haraldi konungi í hinum 
mestu kærleikum. Hann kallaði konungr höfuð- 

skáld sitt ok virði hann mest, allra skálda. Hann 

= var ættsmár ok menntr vel, öfundsjúkr við þá er 
2 

til komu.  Haraldr konungr elskaði mjök Íslend- 
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inga; gaf hann til Íslands marga góða gripi, klukku 

góða til Þingvalla, ok þá er hallæri þat hit mikla 

kom á Ísland, er ekki hefir slíkt komit annat, þá 

sendi hann út til Íslands fjóra knörru hlaðna af 

mjöli, sinn í hvern fjórðung, ok löt flytja burt fá- 

tæka menn sem flesta af landinu. 

Il. Bárðr höt maðr ok var hirðmaðr Haralds 

konungs. Hann sigldi til Íslands ok kom út at 

Gásum ok vistaðist þar um vetrinn... Sá maðr tók 

sér far með honum, er Halli hét, ok var kallaðr 

Sneglu - Halli, hann var skáld gott ok orðgarpr* 

mikill. Halli var hár maðr ok hálslangr, herða- 

lítill ok handsíðr ok ljótlimaðr, hann var ættaðr ór 

Fljótum. Þeir sigldu þegar (er þeir) váru búnir, 

ok höfðu langa útivist, tóku Noreg um haustit 

norðr við Þrándheim, við eyjar þær er Hitrar 

heita, ok sigldu síðán inn til Agðaness ok lágu þar 

um nótt. En um morguninn eptir "sigldu þeir inn 

eptir firðinum lítinn byr, en er þeir komu inn un' 

Rein, sá þeir, at lángskip þrjú réru innan eptir 

firðinum. Dreki var hit þriðja skipit. Ok er skipin 

röru hjá kaupskipinu, þá gekk maðr fram ór lypt- 
2 ingunni á drekanum, í rauðum skarlatsklæðum, ok' 

hafði gullhlað um enni, bæði mikill ok tiguligr. 

Þessi maðr tók til orða: hverr stýrir skipinu eðr, 
hvar váru þér í vetr, hvaðan ýttu þér eða hvar 

tóku þér fyrst land eðr hvar lágu þér í nótt? Þeim 

varð næsta orðfátt kaupmönnum, er svá var margs 

% orðgreppr. 
„ ? 2 
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- spurt senn. "Halli svarar þá: vér várum í vetr á 

Íslandi, en ýttum af Gásum, en Bárðr heitir stýri- 

maðr, en tókum land við Hitrar, en lágum í nótt 

við Agðanes. Þessi maðr spurði, er reyndar var 

Haraldr konungr Sigurðarson: sarð hann yör þá 

eigi hann Agði? Eigi enn þá, sagéi Halli. Konung- 

rinn brosti at ok mælti: er nokkurr til ráðs um, at 

hann muni enn síðar meir veita yór þessa þjónustu ? 

Ekki, sagði hann Halli, ok bar þó einn hlutr mest 

til þess, er vér fengum enga. skömm af honum. 

Hvat var þat? sagði konungr. Halli vissi gjörla, 

við hvern hann talaði. Þat, herra! sagði hann, ef 

yðr forvitnar at vita, at hann. Agði beið at þessu 

oss tignari manna ok vænti yóvar þangat í kveld 

ok mun hann þá gjalda af höndum þessa skuld 

ótæpt. Þú munt vera oróhákr mikill, segir kon- 

ungr. Eigi -er getit orða þeirra fleiri at sinni. 

Sigldu þeir kaupmenninir inn til kaupangs, ok 

skipuðu þar vöru upp, ok leigðu sér hús í bænum. 

Fám nóttum síðar kom konungr inn aptr til bæjar 

ok hafði hann farit til eyja út at skemta sér. 

„Halli bað Bárð at fylgja sér til konungsins, ok 

kveóst vilja biðja hann vetrvistar, en Bárðr bauð 

honum með sér at vera. Halli bað hann hafa 

þökk fyrir, en kveðst með. konunginum vilja vera, 

ef þess væri. kostr: 

Ill. Einn dag gekk Bárðr til fr ok Halli 

með honum. Bárðr kvaddi konung. Konungr tók 

vel kveðju hans ok spurði margs „af Íslandi eðr 
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hvárt hann hefði flutt utan nokkura íslenzka menn. 

Bárðr sagðist flutt hafa einn íslenzkan mann, „ok 

heitir hann Halli ok er nú hér, herra! ok vill 

biðja yðr vetrarvistar“. Halli gekk þá fyrir kon- 

unginn ok kvaddi hann. Konungrinn tók honum 

vel ok spurði, hvárt hann hefði svarat honum á 

firðinum, „er vör fundumst“. Sá er hinn sami, segir 

„Halli. Konungrinn sagðist eigi spara mundu mat 

við hann, ok bað vera at búi sínu nokkuru. Halli 

kveðst með hirðinni vilja vera eða. leita sér annars 

ella. Konungrinn kvað svá fara jafnan, at „mér er 

um kennt, ef várr vinskapr ferr eigi vel af hendi, 

þó at mör þykki varlasvá vera.  Erut þér einráðir, 

íslendingar, ok úsiðblendnir. Nú ver, ef þú vill, ok 

ábyrgst þik sjálfr, hvat sem í kann gjörast. Halli 

kvað svá vera skyldu ok þakkaði konunginum. 

Var hann nú með hirðinni ok líkaði hverjum manni 

vel til hans. Ségurðr höt sessunautr Halla, gamall 

hirðmaðr ok gæfr. Sá var siðr Haralds konungs 

at eta einmælt; var fyrst borin vist fyrir konung, 

sem vánlgit var, ok var hann þá jafnan mjök mettr, 

er vistin kom fyrir aðra; en þá er hann var mettr, 

klappaði hann með knífskepti sínu á borðit ok 

skyldi þá þegar ryðja borðin, ok váru margir þá 
hvergi nærri mettir. Þat bar til eitt sinn, er kon- 

ungr gekk úti um stræti ok fylgdin með honum, at 

þeir heyrðu í eitt herbergi deild mikla. “Þar váru 

at sútari ok járnsmiðr, ok þar næst flugust þeir á. 

Konungrinn nam staðar ok sá á um stund. Síðan 
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mælti hann: göngum burt, hér vil ek engan hlut at 

eiga, en þú, Þjóðólfr! yrk um þá vísu. Herra! 

- segir hann, eigi sómir þat, þarsem ek em kallaðr 

höfuðskáld yðar. Konungr svarar:; þetta er meiri 

vandi en þú munt ætla; þú skalt gjöra af þeim 

alla menn aðra en þeir eru; lát annan vera Segurð 

Fafnis- bana ok annan Fafni ok kenn þó hvárn 

til sinnar iðnar. Þjóðólfr kvað þá vísu: 

Sigurðr eggjati sleggju 

snák váligrar brákar, 

en skapdreki? skinna 
skreið of leista heiði; 

„menn Sást orm, áðr ynni 

ilvegs búinn kilju 

nauta leórs á naðri 

neflangr konúngr tangar. 

Þetta er vel kveðit, segir konungr, ok kveð nú 

aðra, ok lát þá annan vera Þór, en annan Geir- 

ræuð jötun ok kenn þó hvárn til sinnar iðnar. þá 

„ kvað Þjóðólfr vísu: 

Varp ór þrætu þorpi 

Þórr smiðbelgja stórra í 

hvatt eldingum höldnum 

hafra kjöts at jötni; 

hljóðgreipum tók húðar 

hrökkvi- skafls ór afli 

glaðr við galdra smiðju 

Geirrauðr síu þeirri. 

1) skafdreki. 
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Ekki ertu ámælisverðr um þat, sagði konungr, at þú 

ert órleysingr til skáldskapar, ok lofuðu allir, at vel 

væri ort. Ekki var Halli við þetta. Okum kveldit, 

er menn sátu við drykk, kváðu þeir fyrir Halla 

ok sögðu hann eigi mundu svá. yrkja, þótt hann 

 þættist skáld mikit. Halli kveðst vita, at hann 

orti verr en Þjóðólfr, (en þó mun mér first um 

fara, ef ek em eigi viðstaddr yrkisefnin!, segir 

Halli. Þetta var þegar sagt konungi ok snúit svá, 

at hann þættist eigi minna skáld en Þjóðólfr. 

Konungr kvað honum eigi at því verða mundu, „én ; 

vera kann, at vér fáim þetta reynt af stundu“. 

IV. Þat var einn dag, er menn sátu yfir borðum, 

at þar gekk inn í höllina dvergr einn, er Túta hét, 

hann var frískr? at ætt. Hann hafði lengi verit með 
Haraldi konungi. Hann var eigi hærri en þrévett 

barn, en allra manna „digrastr ok herðamestr, höf- 

uðit mikit ok elliligt, hryggrinn eigi allskammr, en 

sýlt í neðan, þar sem fotrnir “váru. Haraldr kon- 

ungr átti brynju þá er hann kallaði Emmu, hann * 

hafði látit gjöra hana í Miklagarði. Hón var svá 

síð, at hón tók niðr á skó Haraldi konungi, þá er 

hann stóð röttr; var hón öll tveföld ok svá styrk, 

at aldrigi festi járn á. Konungrinn hafði látit færa 
dverginn í brynjuna ok setja hjálm á höfuð honum, 

„ ok gyrði hann sverði. Síðan gekk hann inn í höll- 

ina, sem fyrr var ritat, ok þótti maðrinn vera unds- 

2) frá lenda mun þá fyrst um fara, ef ek leita ekki við at 

yrkja, enda sé ek ekki við. —?) finskr. 
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skapaðr. 'Konungrinn kvaddi sör hljóðs ok mælti: 

sá maðr, er kveðr um dverginn vísu, svá at mör 

þykki vel kveðin, þiggi at mör kníf þenna ok belti, 
ok lagði fram á borðit fyrir sik gripina; en vitit 

þat fyrir víst, ef mér þykkir eigi vel kveðin, at 

hann skal hafa úþökk mína, “en missa gripanna 

beggja; ok þegar er konungr hafði flutt erindi sitt,, 

kveðr maðr „vísu utar á bekkinn!', ok var þat 

Sneglu- Halli : 

Færör syndist mér frændi 

Frísa kyns í í brynju, 

gengr fyrir hirð í hringum 

hjálmfaldinn kúrvaldi ; 

Hlær-at eld í ári? 

úthlaupi vanr Túta, “ 

sök á síðu leika 

sverð rúghleifa skerði. 

Konungr bað færa honum gripina „ok skaltu ná 

hér á sannmæli, því at vísan er vel kveðin“. Þjóð- 

ólfi fannst fátt um. Þat var einn dag, er konungr- 

inn var mettr, at hann klappaði knífi á borðit ók 

bað ryðja. Þjónustumenn, gjörðu svá. Þá var 

Halli hvergi nærri mettr, tók hann þá stykki eitt 

af diskinum ok hélt eptir ok kvað þetta: 

Hirði. ek eigi 

hvat Haraldr klappar, 

læt ek gnauða grön, 

geng ek fullr at sofa. 

Í) bekknum. „*) tlár sem elda ári. 
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„Um morguninn eptir, er konungr var kominn í sæti 

sitt ok hirðin, gekk Halli í höllina fyrir konunginn. 

Hann hafði skjöld sinn ok sverð á baki sér. Hann 

kvað vísu: 

Selja mun ek við sufli 

sverð mitt, konungr! verða 
ok, rymskyndir randa! 

rauðan skjöld við brauði; 

hungrar hilmis drengi, 

heldr gangum vér svangir; 

mör dregr hrygg? at hverju 

* (Haraldr sveltir mik) belti. 

Engu svarar konungr ok löt sem hann heyrði eigi, 

en þat vissu allir menn, at honum mislíkaði. Litlu 

síðar var þat, er kónungrinn gekk úti um stræti 

ok fylgðin? með honum; þar var ok Halli í för; 

hann snaraði fram hjá konunginum. 

Konungrinn kvað þetta: 

í Hvert: stillir þú, Halli? 

Halli svarar: 

hleyp ek fram at skyrkaupum; 

graut muntu gjöra láta, segir konungr, 

(gjörr matr er þat) smjörvan, segir Halli. 

“ Hleypr hann Halli þá upp í garðinn ok þangat * 
sem var eldahús, þar hafði hann látit gjöra graut 

í stórum katli, settist til ok át grautinn. Konungr 

sör, at Halli hverfr upp í garðinn. Hann kvaddi 
til Þjóðólf ok tvá menn aðra at leita Halla. Kon- 

C% hygg. —Ð hirðin. í 
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ungr veik ok upp í garðinn. Þeir finna hann, þar 

sem hann át grautinn. Konungr kom þá at ok 

sá, hvat hann hafðist at. Konungr var hinn reið- 

asti, ok spurði Halla, hví hann fór af Íslandi til 
höfðingja til þess at gjöra af sör skömm ok gabb. 

Látit eigi svá, herra! segir Halli, jafnan sé ek yðr 

eigi drepa hendi við góðum sendingum. Halli stóð 

þá upp, ok kastaði niðr katlinum ok skall við hadd- 

an. Þjóðólfr kvað þá þetta: 

Haddan skall, en Halli 

hlaut of-fylli- grautar, 

hornspánu kveð ek hánum 

hlýða betr en prýði. 

Konungrinn gekk þá burtu ok var all-reiðr, ok um 

kveldit kom engi matr fyrir Halla, sem fyrir 

aðrá menn, ok er menn höfðu snætt um stund, 
komu inn tveir menn ok báru í millum sín trog 

mikit, fullt grautar ok með spán, ok settu fyrir 

Halla. Hann tók við ok át sem hann lysti ok 

hætti síðan. Konungr bað Halla eta meira. Hann 

kveðst eigi mundu eta meira at sinni. Haraldr 

konungr brá þá sverði ok bað Halla eta grautinn, 

þar til er hann spryngi af. Halli kveðst eigi mundu 

sprengja sik á grauti, en sagði konung ná mundu 

„lífi sínu, ef hann væri á þat einhugi. Konungr 

sezt þá niðr ok sliðrar sverðit. 2 : 

V. Nokkuru síðar var þat einn dag, at konungr 

tók disk einn af borði sínu, ok var á steiktr gríss, ok 

bað Tútu dverg færa Halla, „ok bið harin yrkja. vísu, 
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ef hann vill halda lífinu, ok hafa kveðit, aðr þú 

kemr fyrir hann, ok seg Honum eigi fyrr en þú 

kemr á mitt gólf“. Eigi em ek þess fúss, segir 

Túta, því at: mör líkar vel við Halla. Sé ek, 

segir konungr, at þér líkar vel vísan ók þykkir góð, 

sú er hann orti um þik, ök muntu gjörla heyra 

kunna. Nú far í burt í stað ok gjör sem ek býð. 

Túta tók við diskinum ok gökk á mitt gólfit ok 
mælti: þú Halli! yrk vísu at boði „konungs, ok 

haf ort áðr ek kem fyrir þik, ef þú vill halda 

lífinu. Halli stóð þá upp ok rétti hendr í móti disk- 

inum ok kvað vísu: í 
Grís þá greppr at ræsi í 

gruntrauðustum? dauðan, = - 

Njörðr sér börg á borði 
bauglands fyrir (sér) standa, 

runa síður? lít ek rauðar, 

ræð ek skjótt gjöra kvæði, 

rana hefir seggr af svíni 

(send heill, konungr!) brendan. 

Konungr mælti þá: nú skal gefa þér upp reiði mína, 

Halli! því at vísan er vel kveðin, svá skjótt sem 

til var tekit. 

VI. Frá því er sagt einn dag, at Halli gekk 

fyrir konunginn, þá er hann “ar glaðr ok kátr. þar 

var þá Þjóðólfr ok mart annarra manna. Halli 

sagðist hafa ort drápu um konunginn ok bað sér 

hljóðs.  Konungrinn spurði; hvárt Halli hefði nokkut 

1) grimdtrauðustum. * runsiður. 
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kvæði fyrri ort. Halli kveðst eigi hafa fyrri ort. 

Þat munu sumir menn mæla, segir konungr, at þú 

takist mikit (á hendri, slík skáld sem ort hafa um 

mik áðr eptir nokkurum málefnum, eðr hvat synist 

þér, Þjóðólfr? Eigi kann ek, herra! at gefa yðr 

ráð, sagði Þjóðólfr, en hitt mun hóti nær, at ek 

muna kunna at gefa Falla heilræði. Hvert er þat? 

sagði konungr. þat fyrst, herral at hann eigi ljúgi 

at vör. Hvat lýgr hann nú? segir konungr. Þat 

lýgr hann, at hann sagðist okki kvæði ort hafa, sagði 

Þjóðólfr, en ek segi hann ort hafa. Hvert er kvæði 

þat, segir konungr, eðr um hvat er ort? Þjóðólfr 

svarar: þat (köllum vér? Kollu-vísur, er hann orti 

um kýr, er hann gætti úti á Íslandi. Er þat sátt, 

Halli? segir konungr. Satt er þat, segir Halli. 

Hví sagðir þú, at þú hefðir ekki kvæði ort? sagði 

konungr. Því, sagði Halli, at lítil kvæðismynd 

myndi á því þykkja, ef þettá skal heyra, ok lítt 

mun því verða á lopt haldit. Þat viljum vér fyrst 

heyra, segir konungr. Skemt níun þá fleiru, sagði 

Halli.. Hverju þá? sagði konungr. Kvéða mun 

Þjóðólfr þá Sorptrogs- vísar, er hann orti úti á 

Íslandi, segir Halli, ok er þat vel, at Þjóðólfr 
2 leitaði á mik éða afvirði fyrir mér, því at upp eru. 

svá komnir í mér bitar ok jaxlar, at ek kann vel 

at svara honum jöfnum orðum. Konungr brosti at 

ok þótti gaman at etja þeim saman. Hvérn veg 

er kvæði þat eðr um hvat er ort? segir konungr. 

' 3) í fáng Í fyrsta sinni. *) heita. 
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Halli svarar: þat er ort um þat, er hann bar út ösku 

með öórum systkinum sínum ok þótti þá til einkis 

annars færr fyrir vitsmuna sakir, ok varð þó um at 

sjá, at eigi væri eldr í, svá at mein yrði at, því 

at hann þurfti allt vit sitt í þann tíma. Konungr 

spyrr, ef þetta væri satt. Satt er þat, herra! segir 

Þjóðólfr. Hví hafðir þú svá úvirðuligt verk? segir 

kónungr.. Því, herra! segir Þjóðólfr, at ek vilda 

flýta oss til leika, en eigi váru verk á mik lagin. 

Þat olli því, segir Halli, at þú þóttir eigi hafa 
verkmanns vit. Ekki skulut þit viðtalast, segir 

konungr, en heyra viljum vör kvæðin bæði, ok svá 
varð at vera. Kvað þá hvárr sitt kvæði, ok er 

lokit var kvæðunum, mælti konungrinn: lítit er 

kvæðit hárttveggja, enda munu lítil hafa verit yrk- 

isefnin, ok þat þó enn minna, er þú hefir ort, Þjóð- 

ólfr! Svá er ok, herra! segir Þjóðólfr, ok er Halli 

orðhvass mjök; en skyldara þætti mér honum at 

hefna föður síns en at eiga sennur við mik hér í 

Noregi. Er þat satt Halli? segir konungr Satt 

er þat, herra! segir. Halli. Hví fórtu af Íslandi 

til höfðíngja við þat, at þú hafðir eigi hefnt föður 

þíns? segir konungr. -. Því, herra! at ek var barn 
at aldri, þá er faðir minn var veginn, ok tóku, frændr 

(mínir) málit ok sættust á fyrir mína hönd, en þat 
þykkirl íllt nafn á váru landi, at heita griðníðingr. 

Konungrinn svarar: þat er nauðsyn, at ganga eigi 

á grið eðr sættir, ok er ór þessu allvel leyst. . Svá 

1) heitir, handritit. 
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hugða ek, herra! segir Halli, en vel má Þjóðólfr 

tala stórmannliga um slíka hluti, því engan veit ek 

jafn-greypiliga hefnt hafa föður síns sem hann. Víst 

er Þjóðólfr líkligr til at hafa þat-hraustliga gjört, 

segir konungr, eðr hvat er verkum gjört um þat, at 

hann hafi þat framar gjört en aðrir menn? þat 

helzt, herra! segir Halli, at hann át föðurbana sinn. 

Nú æptu menn upp ok þóttust aldrigi slík undr heyrt 

hafa. Konúngrinn brosti at ok bað menn vera hljóða. 

Gjör þetta satt, er þú sagðir, Halli! segir konungr. 
Halli mælti: . Þat hygg ek, at Þorljótr höti faðir 

Þjóðólfs; hann bjó; í Svarfaðardal á á Íslandi ok var 

hann fátækur mjök, en átti fjölda barna; en þat er siðr 

á Íslandi á haustum, at bændr þinga til fátækra 

manna, ok var þá enginn fyrri tilnefndr, en Porljótr, 

faðir Þjóðólfs, ok einn bóndi var svá stórlyndr, at 

hann gaf, honum sumargamlan kálf. Síðan sækir 

hann. kálfinn ok hafði í taumi ok var lykkja á (enda 

taumsins, ok er? hann kom heim at túngarði sínum, 

hefr, hann kálfinn upp á garðinn, ok var furðanliga 

hár garðrinn; þó var hærra“fyrir innan, því at þar 

hafði. verit grafit torf til garðsins. Síðan fert hann 

inn yfir garðinn, en kálfrinn veltr út af garðinum, 

en. lykkjan, er á var taumendanum, brást um háls 

honum Þorljóti, ok kendi hann eigi niðr fótum. 

Hékk nú sínum megin hvárr ok váru dauðir báðir, 

þegar er til var komit; drógu börnin heim kálfinn 

1) frá | taum, ok  smeygði hann lykkjunni á háls sér, en 

hölt höndum um togit, fór hann svá þar til er. 
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ok gjörðu til matar, ok hygg ek,cat Þjóðólfr hefði 

úskerðan sinn hlut af honum. Nærri hófi mundi 

þat, segir konungr. Þjóðólfr brá sverði ok vildi 

höggva til Halla. Hljópu menn þá í milli þeirra. 

Konugr kvað hvárigum hlýða skyldu at gjöra öðr- 
um mein. „Leitaðir þú, Þjóðólfr! fyrr á Halla“. 

Varð nú svá at vera sem konungr vildi. Færði 

Halli drápuna ok mæltist hón vel fyrir, ok launaði 

kónungr honum góðum penningum, ok leið nú á 

vetrinn ok var allt kyrrt. 

VII. ÆEinarr er maðr nefndr'ok var kallaðr 

fíuga. Hann var son Háreks ór Þjóttu. Hann var 

lendr maðr ok hafði sýslu á Hálogalandi ok Finn- 

ferð af konungi, ok var nú í kærleikum miklum við 

konung, en þó eldi þar jafnan ýmsu ás Einarr 

var úeirðarmaðr mikill; drap hann menn, ef eigi 

gjörðu allt'sem hann vildi, ok bætti engan mann. 

Einars var ván til hirðarinnar at jólunum. Þeim 

Halla ok Sigurði sessunaut hans varð talat til. 

Einars. Sagði Sigurðr- Halla frá, at engi maðr 

þyrði at mæla í móti Æinari eðr í aðra skál at 

leggja eri hann vildi sjálfr, ok hann bætti eigi fð 

fyrir víg eðr rán. Halli svarar: vændis-höfðingjar 

mundu slíkir kallaðir á váru landi. Mæl þú var- 

liga, félagi! segir Sigurðr, því at hann er lítilþægr 

at orðum, er honum eru í móti skapi. þó at þér 

söt allir svá hræddir, segir Halli, at engi yðarr 

þori at mæla eitt orð í móti honum, þá segi ek 

þér þat, at ekskylda kæra, ef hann gjörði mér rangt; 
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ok þess get ek, at hann bæti mér. Hvar fyrir þér 

(heldr) en öðrum ? segir Sígurðr. Þat mundi hon- 

um sýnna, segir Halli. Þar til þræta þeir hér um, 

at Halli býór Sigurði at: veðja. Leger Sigurðr 

hör við gullhring, er stóð hálfa mörk, en Halli leggr 

við höfuð sitt. Einarr kemr at jólum, ok sitr hann 

á hægri hönd konungi ok menn hans út frá hon- 

um. Var honum öll þjónusta veitt „sem konungi 

sjálfum. Ok jóladag, er menn váru mettir, mælti 

konungrinn: nú viljum vér hafa fleira til gamans, 

en drekka, Skaltu nú segja oss, Æðnarr! hvat tíð- 

inda hefir orðit í ferðum yðrum: Einar svarar: eigi 

kann ek þat í frásagnir at færa, herral þó at vér 

hvinnskim bú-Finna eðr fiskimenn. Konungr svarar: 

segit settliga, því at vör erum lítilþægir at, ok þykkir 

oss gaman at því öllu, þó at yðr þykki lítilsvert, 

er jafnan standit í stríði. Þat er þá, herra! hélzt 

at, segir Eínarr, at í fyrra sumar, er vör komum 

norðr á mörkina, mættum vér Íslands fari einu, ok 

höfðu þeir orðit. þangat sæhafa ok setit þar um 

vetrinn. „Bar ek á hendr þeim, at þeir mundu kaup 

átt hafa við Finna fyrir utan yðart lof eðr mitt, 

en þeir duldu ok gengu eigi við, en oss þótti þeir 

útrúligir ok beidda: ek þá ransóknar, en þeir synjuðu 

þverliga. Ek sagða þá, at þeir skyldi hafa þat er 

þeim væri verra ok makligra, ok bað ek mína menn 

vápnast ok leggja at þeim. Ek hafða fimm langskip, 

ok lögðum vér at á bæði borð ok léttum eigi fyrr 

en hroðit var skipit. Einn íslenzkr maðr, er þeir 

' 
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kölluðu Æfnar, varðist svá vel, at hans maka fann 

ek aldrigi ok víst var „skaði at um þann mann, 

ok. eigi hefðim vér unit skipit, ef slíkir hefði 

allir verit innanborðs. Illa gjörir þú! þat, Æinarr 

segir konungr, er þú drepr saklausa menn, þó at 

eigi gjöri allt; er þör líkar bezt. Mun ek eigi, 
sagði Eínarr, sitja fyrir hættu þeirri; en mæla þat 

sumir. menn, herra! at:þér gjörit eigi allt sem guð- 

röttiligast; en þeir reyndust illa, ok fundum vör 
mikinn  finnskrepp í skipinu. * Halli heyrði, hvat 
þeir töluðu, ok kastaði knífinum fram á borðit ok 
hætti at:eta. Sigurðr spurði, ef hann væri sjúkr. 
Hann kvað þetta sótt. verra. „Einarr fluga sagði 

lát Einars bróður míns, er hann kveðst fellt hafa. . 

á! kaupskipinu í fyrra “sumar ok: má vera, at nú 

gefi til at leita eptir bótunum við hann Einar“. 
Tala ekki um, fölagi! sagði Sigurðr, sá mun vænstr. 

Nei, segir Halli, eigi mundi hann svá við mik gjöra, 

ef hann ætti eptir mik at mæla. Hljóp hann þá 

fram yfir borðit, gekk innar fyrir hásætit ok mælti: 

tíðindi sögðut þér, Einarr bóndi! þau er mik {tóku 

henda* ærit mjök. í drápi Einars-bróður míns, er 
þér sögðuzt feldan hafa á kaupskipinu í fyrra sumar; 

nú vil ek vita, hvárt þú vill nokkuru bæta mér 

Einar bróður minn. Hefir þú eigi spurt, at ek 

bæti engan mann? segir Ætnarr. Eigi er mör 

skylt at trúa því, segir Halli, at þér væri allt illa 

gefit, þó at:ek heyrða þat sagt.  Gakk burt, maðr! 

2) frá { ackta. 
) 
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segir Eínarr, annarr mun verri. Halli gekk at 

sitja. Sigurðr spyrr, hvernig farit hefði. Halli 

svarar, ok kvaðst újafnað hafa fyrir föbætr. Sigurðr 

bað hann eigi óptar komá á þetta mál, ok sé láus 

veðjanin. Halli kvað honum vel fara, „en á skal 

ek koma optar“. Ok annan dag eptir gekk Halli 

fyrir Einar ok mælti: þat mál vil ek vekja, Etnarr! 

ef þú villnokkuru bæta mér bróður minn. Einarr 

svarar: þú ert seinþreyttr at, ok ef þú dregst eigi 

burt, þá muntu fara slíka för sem bróðir þinn. eðr 

verri. Konungrinn bað hann eigi svá svara',„ok er þat 

frændunum ofraun, ok veit eigi, hvers hugar 

hverjum lör, en þú, Halli! kom eigi optar á þetta 

mál, því at stærri bokkar verða at þola honum slíkt en 

þú ert. Halli svarar: svá mun vera verða. Gekk 

hann þá til rúms síns. Sígurðr fagnar bonum vel 

ok-spurði, hvernig farit hefði. Halli kveóst hafa 

heitan fyrir föbætr af Einari. | Þess varði mik beint!, 

segir Sigurðr, ok (sé laus veðjanin?. Velferr þér, segir 

Halli, en enn skal ek koma í þriðja sinn. Gefa vil ek 

þér nú til hringinn, segir Sigurðr, at þú látir vera 

kyrrt, er þetta hefir þó nokkut af mér til hlotizt í 

fyrstu. Halli svarar: sýnir þú í þessu, hverr maór 

þú ert, ok: eigi má þér um kenna, hversu sem til 

vegar ferr, en | prófa skal enn um sinn?. Ok þeg- 

„ ar um morguninn eptir, er kónungr tók handlaugar 

- ok Einarr fluga, gekk Halli at honum ok kvaddi 

1) frá { þótti mér þat í hug. ? frá {vil ek enn gefa þér 

upp veðjanina. ) frá { eptir skal ek enn leita í þriðja sinn. 
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konunginn.  Konungrinn spyrr, hvat er hann vildi. 

Herra! segir Halli, ek vil segja yór draum minn. 

Ek þóttumst vera allr annarr maðr en ek em. Hvat 
manni þóttist þú vera? segir konungr. „Ek þóttumst 

vera Þorleifr jarlaskáld, en hann Einarr fluga þótti 

mör vera „Hákon jarl Sigurðarson, ok þóttumst ek 

hafa ort um hann níð ok munda ek sumt níðit, 

er ek vakmaða. Snéri Halli þá utar eptir höllinni ok 

kvað nokkut fyrir munni sér, ok námu menn eigi 

orða skil. Konungr mælti: þetta var eigi draumr 

annarr en hann dregr þessi dæmi saman, ok svá. 

mun fara með ykkr, sem fór með þeim Hákon 

Hlaðajarli ok Þorleifi skáldi, ok þat sama gjörir 
Halli, hann svífst einkis, ok megu vit sjá, at bitit 

hefir níðit ríkari menn en svásem þú ert, Æínarr! 

sem var Hákon jarl, ok mun þat munat, meðan Norðr- 

lönd eru byggð, ok er verri einn kveðlingr, um dýr- 

an mann kveðinn, ef munaðr verðr eptir, én lítil 

fömúta!, ok gjör svá vel ok leys hann af með nokkuru. 

Þör skulut ráða, herra! segir Einarr, ok seg hon- 
um, at hann taki: þrjár merkr silfrs af féhirði mín- 

um; er ek fékk honum síðast í sjóði. Þetta var 

sagt Halla. Gekk hann at finna féhirðinn ok sagði 

honum sitt erindi. Hann kvað vera fjórar merkr 

silfrs í sjóðnum. Halli kvaðst þrjár hafa skyldu. 

Halli gekk þá fyrir Fínar ok sagði honum. Hafa 

mundir þú þat er í var sjóðnum, segir Einarr. Nei, 
segir Halli, öðruvísi skaltu ná lífi mínu en ek verða 

% fleitta(), handritit. 
3% 
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þjófr at fé þínu, ok sá ek, at þú hafðir ætlat mér 

þat; ok svá var, at Einarr hafði þat ætlat Halla, 

at hann mundi hafa, þat er í sjóðnum var, ok þótti 
honum þat nóg banasök. Gékk Halli nú til sætis 

síns ok sýndi Sigurði fit." Sigurðr tók hringinn 

ok kvað Halla hafa vel tilunnit. Hann svarar: eigi 

erum vit þá jafnir þegnar, ok tak hring: þinn ok 

njót manna bezt; en þér satt at segja, þá átta ek 

aldrigi skylt við þenna mann, er Efnarr hefir drepit, 

ok vilda ek vita, ef eknæða fönu af honum. Eng- 

um manni ertu líkr at prettum, sagði „Sígwurðr. 

Einarr fór burt eptir jólin norðr á Hálogaland. 

VII. Um várit eptir bað Halli konung orólofs at 

fara til Danmerkr í kaupferð. Konungr bað hann 

fara sem hann vildi, „ok kom aptr skjótt, því at 

oss: þykkir gaman at þér, okfar varliga fyrir Einari 

flugu, hann mun hafa illan hug á þér, ok sjáldan 

veit ek honum jafnsleppt tekizt hafa. Halli tók sör 
far með kaupmönnum suðr til Danmerkr ok svá 

til Jótlands.  Ræuðr hét maðr, er þar hafði sýslu, 

ok röðst Halli þartil vistar. Þat bar til eitt sinn, 
er hann skyldi hafa þing fjölmennt, ok er menn skyldu 

þar mæla lögskilum sínum, þá var svá mikit há- 

treysti ok. gap, at engi maðr mátti þar málum 

sínum framkoma, ok fóru menn við þat heim um 

kveldit. Þat var um kveldit, er menn komu til 

drykkjar, at Rauðr mælti: þat væri ráðleitinn maér, 

er ráð fyndi til, at fólk þetta allt þagnaði. Halli 

svarar: þat fæ ek gjört, þegar er ek vil, at hör skal 
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hvert: manns barn þagna. Þat. fær þú eigi gjört, 

landi! segir Rauðr. Um morguninn komu menn til 

þings ok var nú slíkt. óp. ok gap, sem hinn, fyrra 

dag, ok varð engum málum skilat. Fóru menn við 

þat. heim. Þá mælti Rauðr: viltu veðja um, Halli! 

hvárt þú fær: hljóðit á þinginu eðr. eigi? . Halli 

kveðst þess búinn... Rauðr svarar: legg „við höfuð 

þitt, en ek gullhring, er.stendr mörk. „ Þat.skal vera, 

segir Halli. Um morguninn. spurði „Halli Rauð, 

ef hann vildi veðjanina halda; hann kveðst halda 

vilja. Komu menn nú til þingsins ok var nú. slíkt 

óp:eða meir, sem hina fyrri? dagana, ok er menn 

varði sízt, hleypr alli upp ok æpir sem mest mátti 

hann: hlýði allir menn, mér „€r mikils. máls, þörf, 

Lek skal kæra um óðindælu mína!,  mör.er „horfin 
hein ok heinar sufl?, skreppa, ok þar með allr skreppu 

skrúði, sá.er karlmanni.er betra at:hafa en at missa. 

Allirsmenn þögnuðu. Sumir: hugðu, at hann mundi 
ærr vorðinn, en sumir hugðu hann mundu tala,kon- 

ungs erindi nokkur; ok er hljóð fékkst, settist Halli 

niðr ok tók við hringnum; en þegar er menn sá, at 

þetta var ekki nema dáruskapr, þá var háreysti sem 

áðr, ok komst Halli á hlaupi undan, því at Kauðr 

vildi hafa líf hans, ok þótti þetta verit hafa hin mesta 

ginning. Létti hann eigi fyrr en han kom til Englands. 

IX. Þá röð fyrir Englandi (Haraldr Guðina- 
son?. Halli ferr þegar á konungs fund ok kveðst 

frá lbættvið á spássíunni. * smjör. frál|Ját- 

varðr konungr. 
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ort hafa um hann drápu ok bað sör hljóðs. Kon- 

ungr löt gefa honum hljóð. Sezt nú Halli fyrir 

knð konungi, ok flutti fram kvæðit, ok er lokit var 

kvæðinu, spurði konungr skáld sitt, er var með 

honum, hvern veg at: væri kvæðit. Hann kveðst 

ætla, at gott væri. Konungr bauð Halla með sér 
at! vera, en Halli kveðst búinn vera til Norvegs 

áðr. Konungr kvað þá þann veg fara mundu af 

hendi um kvæðisláunin „við þik, sem vér njótum 

kvæðisins, því engi hróðr verðr oss at því kvæði, 

er engi kann. Sit nú niðr á gólfit, en ek mun 

láta hella silfri í höfuð þér,“ ok haf þat er í hár- 

inu loðir, ok þykkir mér þá hvárt horfa eptir öðru, 

er vér skulum eigi ná at nema kvæðit“. Halli 

svarar: bæði mun vera, at lítilla launa mun vert 

vera, enda munu ok þessi launin lítil vera. Lofa 

munu þér, herra! at ek ganga út nauðsynja minna. 

- Gakk sem þú vill, segir konungr. Halli gekk þar 

"til;/€r skipssmiðir váru, ok bar í höfuð sér tjörn (ok 

skrýfði sem mest hárinu!, ok gjörði sem diskr væri: 

gekk síðan inn ok bað hella silfrinu yfir sik. Kon- 

ungr kvað hann vera brögðóttan, ok var nú hellt 

yfir hann ok var þat mikit silfr, er hann fékk. Fór 
hann síðan þangat, er skip þau váru, ertil Noregs 

ætluðu, ok váru öll burt nema eitt ok var þar ráð- 

inn fjöldi manna með miklum þunga, en Halli hafði 

of fjár ok vildi gjarna í burt, því hann hafði ekki 

kvæði ort um konung annat en endileysu ok mátti 

*) frá (bætt við á spássíunni. 
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hann því eigi kenna þat. Stýrimaðr bað hann fá 

ráð til, at Suðrmenn, gengi ór skipinu, ok kveðst 

þá vilja gjarna taka við honum, en þá var komit 

at vetri. Halli var hjá þeim í herbergjum um 

hríð. Eina nótt lét Halli illaí svefni, ok var lengi 

áðr en þeir fengu vakit hann. Þeir spurðu, hvat 

hann hefði dreymt. Halli kvað lokit því, at hann 

mundi biðja þá fars héðan frá; „mér þótti maðr 

koma at mér ógurligr ok kvað þetta“: 

Hröng er, þars hávan þöngul 

held ek, síz:ek fjör seldak; 

sýn er, at:sitk at Ránar, 

sumir éru í búð með humrum; 

ljóst er lýsu at gista; 

lönd á ek út við! ströndu; 

því sit:ek bleikr í bruki, 

blakkir mör þari um hnakka, 

blakkir mér þari um hnakka. 

Ok er Suðrmenn vissu draum þenna, réðust þeir 

ór skipinu ok þótti víss bani sinn, ef þeir færi þar 

á. Halli rððst þegar í skip ok sagði, at þetta var 

prettr hans, en engi draumr. Ok tóku þeir þeg- 

ar út, er þeir váru búnir; tóku Noreg um haustit; 

ok fór Halli þegar til Haralds konungs. Hann 

tók vel við Halla ok spurði, hvárt hann hefði ort 
um aðra konunga. Halli kvað: „þetta orta ek eina 

Sun jarl“:, 

Þula verðr at drápu 
“ 

*) fyrir. 
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með. Dönum verri, 

föll eru fjórtán 

ok föng tíu, 

opit er ok öndvert, 

öfugt stígandi. 

Svá skal yrkja 

sá er illa kann. 

Konungr brosti at ok þótti jafnan gaman at Halla. 

X. Haraldr konungr fórum várit til:Gula- 

þings, ok um daginn spurði. konungr Halla, hversu 

“honum yrði til kvenna um þingit. Halli svarar: 

Gott er. Gulaþing þetta, 

giljum vér hverjar er viljum. 

Konungr fór þaðan norðr til: Þrándheims, ok er 

þeir sigldu fyrir Stað, áttu þeir Þjóðólfr ok Halli 

búðarvörð at halda, ok var Halli ísésjúkr mjök 

ok lá undir báti, en Þjóðólfr varð at þjóna einn, 

ok er hann bar vistina, féll hann „um fót Halla, 

er stóð út undan bátnum. Þjóðólfr kvað þá þetta: 

Út stendr undan báti 

ilfat, muntu nú gilja ? 

Halli svarar: 

Þjón gjöri ek þann at sveini, 

Þjóðólf læt ek mat sjóða. 

Fór konungrinn nú leiðar sinnar, unz hann kom í 

kaupang. * Þóra drottning var nú með hönum ok 

var hón lítt til Halla, en konungr var vel til hans 

ok þótti gaman at Halla jafnan. „þess er getit einn 

dag, at konungrinn gekk úti um stræti ok fylgðin 
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með: honum. Halli var þar í för. Konungrinn hafði 

öxi í hendi, ok öll gullrókin, en silfrvafit skaptit 
ok silfrhólkr. mikill á forskeptinu ok þar í ofan“ 

steinn góðr. Þat var ágætr gripr. Halli sá jafnan 

til axarinnar. Konungr fann þat ok brátt ok spurði, 

hvárt Halla litist vel á öxina. Honum kveðst vel 

állítast. -„Hefir þú sét betri öxi“?. Eigi ætla ek þat, 
segir Halli. Viltu láta serðast: til, axarinnar? segir 

konungr. „Eigi, segir Halli, en várkunn þykkir mér, 

at þér vilit svá selja sem at þér keyptut. Svá skal 

vera Halli, segir konungr; tak við.ok njót manna 

bezt, gefit var mér, enda skal svá selja. Halli 

þakkaði konungi. Um kveldi, er menn komu til 

drykkjar, talaði drottning við konung, at þat væri 

undarligt ok eigi vel. tilskipt, at:gefa Halla þá 

gripi, „er varla er útiginna manna at eiga, fyrir 

klámyrði sín, en þá fá sumir lítit fyrir góða þjón- 

ustu“, Konungr kveðst því ráða vilja, hverjum hann 
gefi gripi sína, „vil ek eigi snúa orðum Halla til 
hins verra, þeim er tvíræð:eru“, Konungr bað kalla 

Halla, ok svá var gjört. * Halli láut honum. Kon- * 
ungr bað Halla mæla nokkur tvíræðisorð við Þóru 

drottningu, „ok vit, hversu hón þolir“. Halli laut þá at. 

Þóru ok kvað: = 

Þú ert maákligust miklu, 

(munar stórum þat) Þóra! 

flenna upp „at: enni 

callt leór Haralds reðra; 
Takit hann ok drepit, segir drottning, vil ek eigi 
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hafa hrópyrði hans. ; Konungr bað engan svá djarfan 

vera, at á Halla tæki hör fyrir, „en at því má gjöra, 

ef þér þykkir önnur makligri til at liggja hjá mér 

ok vera drottnirig, ok kanntu varla at heyra lof þitt“. 

- Þjóðólfr skáld hafði. farit til Íslands, meðan Halli 

var í burtu frá konungi. Þjóðólfr hafði flutt utan 

frá Íslandi hest góðan ok vildi gefa konungi, ok löt 

Þjóðólfr leiða hestinn í konungs garð ok sýna kon- 

ungi.  Konungrinn gekk at sjá hestinn, ok var (hann) 

mikill ok feitr. Halli var þar hjá, er hestrinn hafði 

út sinina. - Halli kvað þá. 

Sýr er ávallt, 

hefir saurugt allt 

hestr Þjóðólfs reðr, 

hann er drottin-serðr. 

Tví, tví! segir konungr, hann kemr aldrigi í mína 

eigu at þessu. - Halli gjörðist hirómaðr konungs ok 

bað sör orðlofs til Íslands. Konungr bað hann 
fara varliga fyrir Einari flugu. Halli fór til Ís- 
lands ok bjó þar. Eyddust honum penningar ok 

lagðist hann í útróðr, ok eitt sinn fékk hann { and- 

róða svá mikinn?, at: þeir tóku nauðuliga land. Ok 

um kveldit. var borinn fyrir Halla grautr, ok er 

hann hafði etit nokkut lítit, hnígr hann aptr á bak 

ok var þá dauór.  Haraldr spurði lát tveggja 

hirðmanna sinna af Íslandi, Bolla? hins: prúða ok 

Sneglu-Halla. Hann svaraði svá til Bolla?: fyrir 
dörrum mun drengrinn hnigit hafa, en til Halla 

1) frá { andviðri svá mikit.  ?% Kolla. 
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segir hann svá: á grauti mundi greyit sprungit 

hafa. | Lýk ek þar sögu! Sneglu-Halla. 

" frá | ok lýkr hör at segja frá. 
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þáttr af Hemingi Áslákssyni. 

I. at er upphaf þessa máls, at Haraldr 
konungr réð fyrir Noregi, son Sigurðar sýr ok Ástu 

móður Ólafs konungs helga. „Haraldr konungr var 

tuttugu vetr konungr yfir Noregi. Hann hafði tvá vetr 

"hins fjórða tigar, þá er hann varð konungr at Noregi. 

Hann átti Ellisif {dóttur Jarisláfs konungs!, hana 

löt hann eptir í Hólmgarði ok? lézt hennar vitja 

mundu, ok lét eptir fé mikitat veði. Þat var einn 

 hafrbelgr, fleginn hornaflætti, hann var fullr af skíra 

silfri; ok kvað hana þann auð eignast mundu, ef 

hann minntist hennar eigi, um þat er sextán? vetr 

væri liðnir. Hvárt þeirra:sór öðru sinn trúnað. 

Þeirra dóttir var María, er vænst var kvenna ok 

{mær bezt* verit hefir. En þá er konungr var í- 

lendr vorðinn, kvángaðist hann í annat sinn, 'ok fökk 

Þóru Þorbergsdóttur Árnasonar ok Ragnhildar 

Erlingsdóttur Skjálgssonar af Jaðri. Þeirra synir 
váru þeir Ólafr konungr hinn kyrri ok Magnús 

faðir Hákonar, er Steigar-Þórir fóstraði.  Haraldr 

!) frá Hákonardóttur. *% en. *% fimtán. * frá 

lmannbezt. ; 
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konungr var mikill maðr á vöxt ok (hinn kurteis- 

asti maðr?, hann var vitr ok vel máli farinn. Mart 

var méð honum hraustra? manna. Nikulás Þor- 

bergsson var með honum, mágr hans, ok af honum 

mest virðr, annarr íslenzkr maðr, Halldórr son 

Snorra goða, þriði Böðvarr Eldjárns?son, Arnórs- 

sonar kerlingarnefs, fjórði Oddr Úfeigsson frá Mel ' 

í Miðfirði, fimti Hjörtr Ólafsson, sötti „Þórarinn 

Nefjúlfsson. - Þessir váru allir mikils virðir af Har- 

aldi konungi. Konungr var því vanr, at þiggja 

veilur sitt missiri hvert, norðr í landi eða suðr 

(sem var gamall Noregs konunga siðr})*. Á einu 
hausti þiggr hann xveizlur norðr í landi með liði 

sínu, sem nú skal framvegis frá segja. 
TI. Áslákr höt bóndi. Hann bjó í ey þeirri er 

á Torgum heitir. Sú ey liggr norðarliga fyrir Noregi. 

Áslákr var spekingr mikill ok höfðingi yfir ey þeirri. 

Hann átti son, er Björn höt: . Hann var hinn gjörvi- 

ligasti maðr. -Haraldr konungr sendi þá Ásláki orð 

þaðan, er hann var at veizlu, ok kvaðst vilja finna 

hann.  Áslákr varð við skjótt ok fór á konúngs fund 
ok kvaddi hann virðuliga. Konungr tók vel kveðju 

hans ok mælti: þú skalt gjöra mör veizlu með hundrað 
manna, ok mun ek þar sitja þrjár mætt.  Áslákr 
mælti: vanfærr em ek til þess, herra! at gjöra vör 

veizlu, en gefa vil ek fö: til þess at kosta fyrir yör, 
eigi minna en þör munut upp taka at veislunni, ok 

manna kurteisastr..  % röskra. 9 Eldmars. * því, 
sem hér er í klofum, sleppa sumir. 
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þar á „ofan velja yðr tilhlýðiligar gjafir, sem ek 

munda hafa gjört, þó ek hefða veitt. Konungr spyrr: 

hvat berr til þess, at þú færist undan at gjöra mér 

veizluna? „Ek þykkjumst eigi til þess híbýli hafa, 

segir Áslákr, at veita tignum mönnum. Konungr 

mælti: eigi munum vör þat láta við standa. Hús- 

búning hefi: ek engan, segir Áslákr, ok undan vilda 

ek teljast, at þér þægit af mér veizluna. Konungr 

mælti: finn þú móti hvat þú vill, en þangat mun 

ek sækja veizluna!. Þá,skal ok eigi lengr undan 

- teljast, segir Áslákr. En nær munut þér koma? 

Konungr segir: eigi seinna en á morgun.  Áslákr 

bað hann gjöra sem hann vildi. „Áslákr fór heim 
við svá búit, en konungr kemr um morguninn með 

hundrað manna. Áslákr gengr á móti konungi ok fagnar 

honum afar vel, ok er þeim fylgt í drykkjuskála 

mikinn ok skipat í sæti. Skálinn var allr skjöldum 

skreyttr? ok sem skrautligast innan búinn at öllu. 

Hvárt þykkir þér þik slíkt skorta, segir konungr, 

annat til veizlunnar, sem húsbúnaðinn? þat ætla 

ek, segir Áslákr, at: annat muni meir skorta, en þó 

hygg ek, at meiri muni föng veizlunnar, ef at haldi 

kæmi, ok hefi ek þó mínum spýtum tjaldat ok eigi 
af láni tiltekit:. Konungr lætr yfir því vel. Áslákr 
lætr skömtunar afla, ok eitt ræða þar allir um, at eigi 
hefði þeir vildari veizlu þegit. Nú líór nóttin. Um 

morguninn eptir tíðir drekka þeir allir samt. þá talast 

þeir við konungr ok Áslákr. Konungr spyrr: Áslákr ! 

% hör bæta sumir við sem/ek hefi ásett mör. „*) skipaðr- 



II. K. Hemingi Áslákssyni. 47 

hversu kanntu lög þau er setti Ólafr konungr hinn helgi 

Haraldsson, því þú ert sagðr mikilllagamaðr? Af þykkj- 

umst ek þör mikit kunna at segja, segir Áslákr. Hvat 

hefir hann þar við lagt, segir konungr, ef menn fóstra 

upp börn sín á laun?  Áslákr segir: eigi er mör þat 

kunnigt, at maðr megi eigi láta börn sín í fóstr, þar 

er hann vill. Konungr mælti: önnur hefi ek heyrt um- 

mæli hans en þau. Hvat hafi þér þar um heyrt? 

segir Áslákr. Þat hefi ek heyrt, at sá skal vera út- 
lagi lands ok lífs. Hví skal honum svá harðan stafá ? 

segir Áslákr. Konungr mælti: eigi má hann (þann) 

til landvarnar telja með sör, er hann veit eigi at 

til er, ok eigi má hann þann ugga, er hann hefir 

enga vitund af. Eigi vil ek þar um tala, segir Ás- ' 

lál, þat kemr ekki til mín. Hitt er mér þó sagt, 

segir konungr, at þú munir láta fóstra son þinn á 

laun. Hverr segir þat? segir Áslákr. Þat: segir 
Nikulás Þorbergsson, segir konungr. Segir þú þat, 

Nikulás? segir Áslákr. Þat verðr. mör bágti, at 

sigla á millum skers ok báru, segir Nikulás, | með 

þat, er | ek treystumst eigi til, at væna konung lygi, 

enda má ek eigi þurrt af hólmi? bera, at ek hafi um 

rætt?. Man ek þat, segir Nikulás, at ek War hér 

á Torgum, tíu vetra gamall, ok þótta ek þá engan 

Veginn heldr en röskr; em þá áttir þú þann son, er 

Hemingr hét, ok lökumst vit barnleikum, ok sá ek 

engan honum líkan, ok at öllu var hann krapta- 

% þungt. ?%) hálmi, % hör bæta sumir við: ok til 
þess at koma þessu á ferskan fót. 
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meiri sex vetra en ek var tíu vetra, ok þá sat hann 
hér eptir, er vör fórum brott, ok síðan hefi ek ekki 

neitt til hans spurt. Nú hefi ek ekki konungi fram- 

ar sagt, segir. Nikulás. Konungr spurði: hvat er 

orðit af þeim manni? Svá er þat, segir Áslákr, son 

átta ek, þann er Hemingr hét, ok þótti mér hann 

mjök vænligr, en litlu síðar tók hann vitfirring ok 

senda ek hann brott af Torgum ok svá langt frá 

öðrum mönnum, at engi skyldi til hans spyrja, 

ok aldrigi hefi ek forvitnazt um hann síðan ok 

eigi veit ek, hvárt hann erlífs eða látinn, Þá mælti 

konungr: eigi skaltu langan kostnað af oss hafa at 

sinni. Nú skal búa ferð vára brott, ok eigi skaltu 

taka við oss fyrr en önnur missiri í þetta mund, 

þá lát þú hör kominn son þinn Heming, hvárt sem 

hann stýrir meira viti eða minna; líka þó hann sö 

látinn, þá vil ek sjá bein hans, segir konúngr.. Þat 

er mör sekki fyrir því, segir Áslákr; með því þör 

sækit svá fast á þetta, kann.ek at: veita pör þat 

sem þér biðit. 

TI. Nú skilja þeir tal sitt.  Ferr konungr heim, 

ok er heima þau missiri, ok var enn allt kyrrt í 

landinu. En önnur missiri eptir sækir konungr 
veizluna til Ásláks á Torgum.  Áslákr tók honum 

vel ok virðuliga; en er mótt var liðin, þá talast 

þeir við konungr ok Áslákr. Konungr mælti: mantu 
nökkut, hverju þú hözt mér í fyrra? Ekki hefi ek 
þar um hugat, segir Áslákr. Hör mun nú kominn 

son þinn, segir konungr, er þú hefir mesta laun 
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á  dregit. þar hefi ek aldrigi um: hugsat, segir 

Áslákr, ok eigi fæ ek honum hingat komit. - Miklu 
sitr hann firr. Konungr segir: nú skal ek eigi svá 

harða reiði á þik leggja; sem þú ert verðr, ok skul- 

um vör burt fara af veilunni ok vera tvá mánuði 

í brott, ok hygg ek, at þér verðit: úfegnir yórum 

hlut, ef þá er eigi Hemingr hör kominn.  Áslákr 

segir: eigi þurfu þér svá stórt um þetta at tala. 

Mér verðr ekki fyrir, at láta hann vera kominn á 

þeirri stund, er: þör hafit ákveðit. Öllum mönn- 
um var auðsðð. reiðiþykkja! á konungi, ok síðan 

skildu þeir. - Konungr þiggr veizlur á meginlandi, 

þangat til at mánuðr er af vetri. Þá heldr konungr 

út á Torgir.. Áslákr hefir búna veiuna fyrir, ok 

var hinn kátasti, ok aldrigi þótti þeim sæmilgri veizla 

fram hafa farit heldr en þá.. Enn fréttir konungr 

Áslák um daginn: hvárt er hör nú kominn Hemingr, 

sem þú hefir {lengi þrjózkazt við? at:láta mik sjá? 

Áslákr segir: enn hefir mör eigi í hug komit yður 

þráfýsi um þetta. Konungr mælti: eigi þurfum vér 

mörgum orðum við at talast um þetta; en segja 

mun ek þör ætlan mína. Send: þú eigi eptir syni 
þínum, fyrr en þú vill. sjálfr, en hér munum vér 

sitja, þar til er hann kemr, en ef þik þrotar fyrr 
föng, þá muntu eigi fleiri veizlur gjöra eða „Björn 
son þinn. Þér munut ráða slíku, „Segir Áslákr, "ok 

skilja þeir tal sitt at sinni. 

IV. Áslákr bóndi kallar til tals við sik. verk- 
") reiðiþokki. % frá (lengst fyrir verit. . a 

i 4 
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stjóra sinn, þann er Kálfr hét, ok (tvá húskarla sína 

méð honum" ok mælti: ferð hefi ek ætlat yðr. En 

þeir segjast vilja fara, hvárt sem hann vili á sjó 

eða landi. Á skip skulut þér fara, segir hann, ok 

róa norðr fyrir Snös ok lenda á nesi því er á Fram- 

nesi heitir. Þar (skaltu ganga upp, Kálfr! ok fjórir 

menn með þér? en aðrir skulu gæta skips. Þér 

 skulut fara upp frá byggð í skóginn. Þá verðr fyrir 

yðr stigr á mörkinni. Stigrinn er þeim mun breiðari 

er þör hafit lengr gengit. Þör munut hljóta at 

fara fjóra daga, þó at þér gangit vel snúðigt. Þá 

munut þér ganga um fram skóginn at áliðnum degi. 

Þá verðr fyrir yór dalr. Hann er hömrum luktr ok 

skógi vaxinn mjök tveimmegin, en hann þverr eigi, 

fyrr en fram ór dalnum kemr. Þar mun verða 

fyrir yór húsabær. Gangit þar til. Þar mun eigi 

fleira manna en karlmaðr ok kona. Þau munu frétta, 

hvaðan. þér sét, en þér skulut segja hit sanna. Þau 

munu bjóða yðr allan greiða, ok þat skulut þér 
þekkjast ok taka þar hvíld. Látit snemma veita yðr 

umbúnað?. Þér munut. hvíla í eldaskála; en einn- 

hverr skal halda vöku af yðar mönnum. Þá get 

ek, at maðr gangi inn í skálann, þá er nokkut er 

af nótt, vænn, mikill ok sælligr. Þar munu eldar 

upp kveiktir. Hann.mun setjast við eldinn. Eigi 

dyl ek, at hann sé skapligri en ek hefi frá sagt. 

Þá skaltu standa upp ok heilsa Hemingi með nafni 

*) frá (ok heimti húskarla sína 12 til tals við sik.  * gángi 

upp fimm menn. * umbúð. 
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ok segja honum kveðju mína ok bjóða honum á 

minn fund, ok ef hann lætr úbrátt við, þá bið hann 

ráða sjálfan, ok seg, at: þar liggi við líf mitt ok 

Bjarnar sonar míns, en meiri ván þykki þat, at 

hann fái sér forðat; en seg þú, at ek hyggja, at þar 

liggi líf hans við, ef hann kemr, en bið þú hann 

þann at taka, er honum þykkir kostuligastr. Síð- 

an biðr hann þá velfara. Eptir þat fara þeir leið- 

ar sinnar, svá sem Áslákr hafði fyrir þá lagt. 

Kálfr gekk á land ok þeir fimm saman, ok ekki 

varð söguligt. í ferð þeirra, fyrr en þeir komu til 

karls ok kerlingar, ok er þeim veittr góðr beini, 

er þau vissu, hvaðan þeir váru. Nú er þar híbýl- 

um á leið snúit, ok fara þeir til hvílu, en þau sitja 

við eld eptir, hjónin. Þá tekr kerling til orða: seint 

verðr nú fóstra okkar | heim farit í kveld?. Karl 

mælti: flítit á ek fjár?, en þó vilda ek gefa þat til 

þess, at hann kæmi eigi heim á þessarri viku. Hvat, 

berr til þess, segir hón? Þvíð mik uggir, Segir karl, 
at þessir menn sé eptir honum sendir. Eigi veit 

ek, hvern veg þá mun verða, ef ek skal skilja við 

fóstra minn, segir kerling. Vel munda ek yfir láta, 

segir karl, ef ek vissa fyrir víst, at hann tæki því 

betra við. Þá er skammt at bíða, áðr en gengit er 
hjá úti, ok í því kemr maðrinn í skálann í rauðum 
skarlats-kyrtli ok drepit blöðunum undir belti sér. 
Gullhlað var um höfuð: honum, ok lá hár hans á 
herðum. Engan þóttist Kálfr séð hafa jafnvasklig- 

!) frá Ísleppa sumir. % frá (lítil á ek fn 5) þat er. 
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an mann, nö át öllu gildligri. Þau stóðu upp ok 

heilsuðu Hemingi fóstra sínum. Hann tekr vel 

kveðju þeirra ok sezt niðr við: eldinn. Karl frétti, 

hvat til veiða hefði orðit? - Hemingr sagði, eigi sá 

ek fuglana marga, en sjálfrátt var mér, at veiða eigi 

þá er ek sá.  Hemíingr spyrr, hvaða menn hér sé 

komnir.“ Karl mælti: þat: eru menn föður þíns; ok 

uggir mik, at þeir sé þess erindis komnir, at sækja 

þik af. hendi föður þíns. Hemingr mælti: þá 

munu margir mæla, at þat sé eigi of-brátt. 

V. Nú:skal segja frá Kálfi, at hann stendr upp, 

gengr at Hemingi ok kveór hann. Hemingr tekr 

„vel kveðju hans ok fréttir, hvaðan hann væri. Ek 

em sendr “erinda frá föður þínum, segir Kálfr, hann 

býðr þör á sinn fund ok vildi, at þú kæmir. (Nú 

er? mikit um, segir Hemingr, at mör skal orð senda, 

en bærr þykkjumst:ek at:ráða, ok mun ek heima 

sitja. Ek ætla, segir Kálfr, at eigi þurfi holan 

baug um þat at klappa, at Áslákr bað þik at ráða; 
ók: segir nú Hemingi orð! þau, sem Áslákr - lagti 

fyrir hann. -Hemingr mælti: þá farit þér þegar á 

morgun ok léttit eigi, fyrr en þér komittil skips, 

ok ef þör sjáit ekki til minna ferða, þá farit þér 
yðar-veg ok þurfut þér þá eigi mín at vænta, Eptir 

Þat stytta? þeir tal:sitt. Strax um morguninn búast 

þeir Kálfr til ferða, ok létta eigi fyrr en við skip 

niðr, ok setja fram skipit; en þá þeir eru búnir, sjá 

þeir, hvar Hemingr rennr á skiðum af landi ofan. 

frá (þó er nú. *% skilja. 
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Hann steig á skip |til þeirra? Kálfr spurði, hvénær 

hann færi heiman. Hemingr segir: Í morgun um 

aptrelding. Nú fara þéir af stað; ok er eigi getit 

um ferðir þeirra, fyrr en þeir koma á Torgir. Áslákr 

tók vel syni sínum. Þá var svá komit morgni, at 

menn fóru til tíða; en eptir tíðir, þá er konungr 

var í sæti kominn, þá gengr Hemingr inn fyrir kon- 

ung ok kveðr hann virðuliga. Konungr tók því, ok 

spyrr at:nafni hans.. Hann segir sem var. - Konungr 

mælti: eigi vilda ek flá þá öldungs húð, sem þú 
ert:af einum fæti hemingrinn. Eigi er hverrslíkr, 

sem hann er sððr?, segir Hemingr, en því em ék 

hör kominn, at:ek vil. bjóða yór alla þá hluti, er 

þér vilit þiggja. Þó ek hafa lítit brautargengi: at 

bjóða, þá er yór þat heimilt, ef þör vilit mik þar 
til nýta; einnig býð ek yðr útlegð mína til friðar 

föður mínum ok öðrum frændum, en vilit:þör mör 

dauða dæma, þá mun ek eigi undan hlanpa. ' Kon- 

ungr spyrr; ertu mokkurr íþrótta-maðr?  Hemingr 

svarar: svá þótti þeim karli ok kerlingu, sem ek 

kynna mart wel; ek hefi eigi öðrum mönnum mína 

kurteisi sýnda, en lítitget ek. yör umfinnast. Eina 

íþrótt  þykkjumst ek kunnað at:fremja, segir Hem- 

ingr. Skíðaferð hirði ek eigir við hvern ek reyni, 

Þat skal engi um: mik vinna. „Konungr segir, sjá 

skulum vör leiki: þína, ok vita, hverr slægr oss 

þykkir í vera.  HMemingr segir: við skal ek leitast 

1) frá {sleppa sumir. kallaðr. 3 handritit 

bætir hör við; fyrir; í 

X 
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at leika á eptir þat sem þér látit leika fyrir. Ver 

skulum út ganga ok leikast við, segir konungr. Þá 

gekk Áslákr til konungs ok mælti: búit hefi ek yðr 

burtflutning á skipum,: ef þér vilit þat. Konungr 

mælti: sitja munum vér daglangt. Gékk konungr, 

þá út ok allir hans menn. 

VI. Eyin var (mjök skógi vaxin!, og gengu 

ménn til skógar. Konungr tók eitt spjót ok setti 
PI 

niðr í völlinn odd spjótsins; síðan leggr hann ör á 

„streng ok skýtr í lopt upp. Örin snörist í loptinu, 
ok kom: síðan aptan í spjótshalann ok stóð rétt upp: 

Hemingr tók aðra ör okskýtr eptir, ok var'sú örin 

upp horfin lengi, ok þar kemr örvaroddrinn í streng- 

lág hinnar örvarinnar. Þá tekr konungr spjótit ok 

skýtr af hendi. Hann hendir svá hart ok langt, at 

allir höfðu at orði, ok þó gegnt. Konungr. biðr 

Hemáing at skjóta á eptir. Hemingr gjörir svá ok 

um/ fram öllu, svá át örvarfalrinn lá á spjótsoddi 

konungsins: Konungr tekr spjótit ok skýtr í annat 

sinn umfram skot Hemings öllu skoti lengra. Nú 

vilda ek eigi eptir skjóta, segir Hemingr; því ek 

sé, at ek get eigi neitt. Þú skalt skjóta, segir kon- 

ungr, ok hafá einurð at skjóta lengra, ef þú getr, 

ok: {er þat mála sannast? at angráðr er gumi 

hverr, ef eigi vegr með þeim vápnum, er 

“ hann hefir til. „Þat verðr sem má, segir Hem- 

ingr. Nú skýtr hann, ok langt um fram skot kon- 

ungs. Nú tekr- konungr kníf ok stingr honum í 

!) skógótt mjök, *% frá (þat er alls málsannast. 
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eik eina, leggr síðan ör á streng, ok skýtr síðan 

aptan í knífskaptit, svá (at) örin stendr föst. Hem- 

ingr tekr þá örvar sínar. Konungr stóð hjá hon- 

um ok mælti: gulli eru roðnar örvar þínar, ok metn- 

aðarmaðr ertu hinn mesti. Hemingr mælti: engar 

þessar hefi ek gjöra látit, gefnar hafa "mör verit 

örvarnar, ok hefi ek engan búnað af þeim tekit. 

Hemingr skýtr nú eptir, ok flýgr örin aptan í kníf- 

skaptit; ok klýfr heptit, en örvaroddrinn stóð í tang- 

anum. Konungr mælti: lengr skulum vit þreyta, 

ok tók ör eina; vér hann þá mjök reiðuligr; leggr 

á streng ok dregr svá bogann, at:saman þótti bera 

hálsana. - Örin flaug all-langt? af bóganum ok nemr 

staðar á einum mjóvum kvisti. Mæltu þá allir, at 

þetta væri hit mesta frægðar? skot. Þá skýtr Hem- 
ingr nokkut lengra, ok stóð örin í gegnum hnot 

eina feða skógarnýrað. Þetta undruðust allir, er 

hjá váru. þá mælti konungr: nú skal taka hnot- 

ina ok setja fá höfuð Birni*, bróður þínum, ok 
þar skaltu hæfa hnotina, ok eigi skemmra til skjóta 

en áðr; en ef þú missir skotsins, þá skál þar við 

liggja líf þitt.  Hemingr mælti: þér verðit lífi (mínu) 
at ráða, herra! en eigi mun ek þetta skot skjóta. 

Björn mælti: heldr skaltu skjóta, en at þú takir 

dauða þinn, af því, þat er boðit at lengja líf sitt, 
meðan má.  Hemingr mælti: ertu ráðinn í því, at 

standa kyrr fyrir, ok skjótast eigi undan? Eflaust 

3) allt langt, handritit.  ?% afreks. 3 frá (sleppa 

sumir. Ý frá {í höfuð á Birni, handritit. 
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skal ek, segir Björn. Þá standi konungr hjá, segir 

Hemingr, ok hyggi at, hvárt ek hæfi hnotina.  Kon- 

ungr kvaðst hjá-honum standa mundu, en kvaddi 

til:Odd; Úfeigsson at standa hjá! Birni, ok gæta at, 

hvárt rétt væri skotit. -Oddr gekk þangat, ok kvað 

"sör-hæfisraun. at halda þar einurð um. Þá gekk 

Hemingr þangat, er konungr vill at hann standi; 

hann: signir sik. ok mælti: guð nefni ek til vitnis 

um þát, at ek vil eigi Birni bróður mííuni bana 

heldr en sjálfum mér, ok. fel ek Haraldi konungi 

á hendr alla ábyrgð hör. „Síðan -skýtr  Hemingr 

með „spjóti. -Spjótit. ferr: skjótt ok {smýgr „undir 

hnotina ok. aptr. af hvirflinum!, en Björn skaðaði 
ekki (hit) minnsta.  Spjótit fór miklu lengra, ok stöð- 

vaðist. eigi, -fyrr en niðr kom.. Þá kom konungr 

at, ok spyrr. Odd, hvárt á kæmi. hnotina.. Oddr 

mælti: skulut þér nokkut trúa því, er ek frá segi? 

segir Oddr.. (Konungr mælti::sá hlýtr at bera, 

er veit.“ Betr, þótti mér en hann hæfði, segir 

Oddr, hann skaut undir hnotina, svá hón valt aptr 

af. höfðinu, en manninn skaðaði eigi hit minnsta. 

Ekki virðist mör, at hann hafi svá skotit, sem ek 

bauð, segir konungr. Ok sofa þeir nú af um 

nóttina. = í 

VIL.-.Um morguninn gengr Áslákr til konungs, 

ok mælti: búit: hefi ek ferð yðra, herra! ok þykkir 

mér nú mál, at hætta leikum. „Dvelja munum vér 

í dag, segir konungr. En er drykkju máli var lokit, 

1) frá (ok rennir aptr yfir hvirlinn, ok nam úndir hnótina. 



VII. K. Hemingi Áslákssyni. þ 57 

þá kveðr konungr menn út at ganga til sjóar: þá 

„kom konungr at: máli við Halldór "Snorrason ok. 

mælti: þér ætla ek at fyrirkoma Hemingi á sundi 

í dag.  Halldórr mælti: heptast mun þat fyrir þeim, 

er meiri eru fyrið:sör en ek. Þá kvaddi. konungr 

til Böðvar Eldjárnsson*.  Böðvarr. mælti: þó ek 

hefða allrá manna íþróttir, skylda ek hann þó át 

engu: pína, en allra sízt; er ek veit, at mik skortir 

„allt við hann. Þá mælti konungr við Nikulás Þor- 

bergsson: þú skalt þreyta Heming á sundi. Nikulás 

"mælti: eigi veit ek, hversu gengr, en freista má ek, 

ef þér vilit. Konungr kvaddi þá báða til sunds. 

Hemingr mælti: eigi þarf ek nú við at hlífast, því 

helzt vilda ek við hann eiga, ef ek ætta við nokkurn. 

Nú kasta þeir klæðum, ok fara síðan til sunds. 
Nikulás spyrr: hvárt skulum vér nú reyna kappsund 

áfram langt? Þess? ér kóstr, segir Hemingr, at reyna 

kappsund; þú hefir mik fyrri lagt á hinu öðru. Síðan 

Aeggr Hemingr undan landi. Nikulás fréttir, er þeir 

hafa lengi lagzt: sýnist þér eigi, at vit hverfim aptr? 

Hemingr mælti: „framar get (ek), at þér vilit, kon- 

ungs mágarnir, lykkju gjöra á leiðinni“,. ok leggst 

sem áðr. Nikulás leggst hóti seinna, ok fréttir litlu 

síðar: ertu ráðinn í at leggjast lengra?. Hemingr 
mælti ; einfærr hugða ek at þú mundir, þótt (þú) vildir 

at landi, en fara mun ek lengra. Vel þykkir möt 

þat ætlat vera, segir Nikulás, ok á þat mun ek, 
hætta, at hverfa til lands. Hann hverfr þá aptr, 

%Eldmarsson. * þat, handritit. 
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ok var eigi lengi at bíða, áðr hann doónaði mjök, 

ok var honum þá þrotit allt:megn. Nokkuru síðar 

kemr svá, at Hemingr leggr at honum, ok fréttir, 

hversu sundit gangi. Nikulás mælti: engu skiptir 

þik þat, ok: fara máttu leið þína. Hemingr mælti: 

„hafa. þætti mér þú makligleika til þess, þótt þú 

létir hér líf þitt, en nú! mégum vit fylgjast báðir, 

saman. Tak þú hendi? á bak mér, ok styð þik 

svá. Ok við þat flytjast þéir báðir tillands. Niku- 

lás skreiðist á land, ok var orðinn alstirðnaðr, en 
Hémingr settist á stein í flæðarmáli. Konungr 

fréttir Nikulás, hvernig sundit hefði gengit. - Niku- 

lás svaraði: engi tíðindi munda ek til lands segja, 

ef Hemingr yrði mér eigi betri drengr en þú. Nú 

skal Halldórr fyrirkoma. Hemingi, segir konungr. 

Þat mun ek eigi gjöra, segir hann, því mör þykkir 

þeim lítt. tekiztð hafa, er fyrr reyndu sund við 

Heming. Konungr kastaði klæðum, ok var hinn 

reiðasti. - Áslákr. gengr til fundar við Heming, ok 

mælti: haltu undan ok forða lífi þínu, því kónungr 

vill þik feigan, en skammt er á skóginn. Hem- 

ingr mælti: öndverðir skulu ernir klóast, 

en'þann má eigi kefja, er guð vill hefja. 
Fari.hann, þegar (er) hann vill. Þá reis Hemingr 

af 'steini, ok* kónungrí annán stað, ok. þegar leggst 

konungr at honum, ok rekr hann á kaf. þá sjá 

aðrir eigi til þeirra atgangs, en sjórinn gjörðist mjök ó- 

kyrr yfir þeirra viðskiptum, en þá tók: at líða mjök 

1) þó. ?*) nú hendinni. *) lítit áunnizt. '*) en. 
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at kveldi, en þá er allmyrkt var orðit, kyrrði sjóinn. 

Leggst þá konungr at landi, ok var þá svá reiðr, 

at engi þorði við hann at mæla. Konungi váru 

þá fengin þurr klæði, en engi sá til Hemings. ok 

engi þorði hann: at honum at spyrja. Konungr 

gengr heim ok hans menn. Þar var lítil ölteiti. 

Konungr var allhryggr: af reiði, „en Áslákr hryggr 

af harmi vegna sonar síns. Log váru kveikt í skál- 

anum, ok konungr í sæti kominn. Í því gengr Hem- 

ingr í skálann. fyrir konung ok hans: menn, ok 

leggr kníf í knð konungi, þann er konungr hafði 

haft á belti sör um daginn. Þóttust nú allir vita, 

at: Hemingr mundi þann kníf af konungi: tekit hafa 

í þeirra viðskiptum á sundinu, ok hann ætlaði at. 

drepa Heming með í kafinu! . Síðan fara menn til 

náða ok sofa af um nóttina: | 
VI. Strax um morguninn kemr -Áslákr til 

konungs ok mælti: búit höfum vör ferð yðra, herra! 

ef þér vilit á brott. „ Konungr mælti: nú skal eigi 

dvelja, en Hemingr skal fylgja oss til meginlands. 

Síðan fór konungr ok lið hans burt ór Torgum, 

ok er Hemingr í ferð með honum. Þeir lenda nú 
við eitt mikit fjall, ok þat heitir á Smalsarhorni. 

Þat var mjök bratt, ok var leið, ef á fæti skyldi 
fara, með hlíð: fjallsins, ok lá þar -einstig eitt. 

Flughamrar váru fyrir neðan, en hátt fjall fyrir of- 
an, ók var engi! hjallinn meiri en einn maðr mátti 

fram ríða í senn. Konungr mælti til Hemings: nú 

skaltu skemmta oss á skíðaferð þinni eptir fjalli 
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þessu. Hemingr mælti: eigi er nú vel "fallit at 

fara á skíðum, því fjallit er snjólaust, svellótt ok 

{hörkl  mikit!. Konungr mælti: eigi væri raun at 

fara á skíðum, ef alla vega væri sem bezt. Þetta 

er nú ráðit, at Hemingr stígr á skíðin, ok rennr 

fram með! fjalls hlíðinni ýmist upp éðr niðr, ok þat 

mæla allir menn, at:engan sá: þeir svá mjúkliga 

fara.  Hemingr rtennr at konungi ok mælti: hætta 

mun. ek nú skíðaförinni. Konungr mælti: eigi skaltu 

nú fara meir en“ um sinn. Nú skaltu fara þvers 

upp! á fjallit, ok renna (á skíðum ofan fyrir?, ok 

gæta rat því, - at:þú stöðvir þik: á framanverðum 

björgunum. Hemingr mælti: ef þér vilit dauða 

minn, þá þurfut þör eigi at fresta því. Et þú vill 
eigi gjöra þat, sem ek býð, segir konungr; þá skaltu 

missa líf þitt. Lítil ermér dauðadvöl í þessu, segir 

Hemingr, at: gjöra þenna; yðarn vilja, en “þó er 

hverjum boðit, „at lengja líf sitt. Skal nú eigi lengr 

undanfærást, hvernig sem lyktar. - Áslákr gengr at 

konungi, ok bauð, honum alla eigu sína, ef. Hem- 

ingr væri þá. nær lífi. „Konungrsegist. eigi vilja fö 

hans, „enda Skal hann nú eigi fara nema. þessa einu 

ferð“. -Skaltu nú:fara, segir konungr við Heming. 

Hemingr bað engan mann sik undan mæla. Síðan snýr 

hann burt: frá öllum? ok Oddr Úfeigsson með hon- 
um ok: mælti: illa skiljumst vör hér við góðan dreng, 

ok sýna skal ek; þér í einum hlut, at:ek vil þú 

haldir. lífi. þínu. Ek:hefi hör líndúk þann, er verit 

4) frá (hart mjök í fjallinu. *) frá {fyrir ofán. 3) öðrum. 

Ll 
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hefir dúkr hins helga“ Stephani. Hann mun: ek at 

þér snara, því ek veit (enga þá skepnu! dáit hafa, 

er dúkinn hefir um sik haft; en rennir þú fyrir björg 

ofan, ok látist svá, þykkir mér eigi * dúkrinn betri 

en annat lín;'en ef þör verðr lífs auðit ór þessarri. 

dauðastofnan, -þó at: vit finnimst eigi, þá skaltu góð 

skil á gjöra, því ek gef þér hann ekki, ok engum 

manni, ér hann falar. Hemingr mælti: vera má } 

þú hafir eigi launin góð, en. eigi skulu verri en engi. 

Nú skilja þeir. at: sinni; en engi maðr vissi samtal 

þeirra. Konungr gengr nú fram á bjargit: ok allir 

hans menn. Konungr hafði möttul rauðan yfir sér 

á tuglum, ok spjót í hendi. Hann snýr dálk ór 

skikkjunni, ok styðr niðr fjöðr spjótsins. . Nikulás 

Þorbergsson stóð. á baki konungs, ok styðr höndum 

um hann miðján, ok svá hverr at öðrum. Hem- 

ing: Bengr upp á 'fjallit; ok stígr á skíðin; ok rennr 

ofan eptir fjallinu. Hann: fór svá hart, at þat váru 

mestu {undr, at: honum kastaði eigi til dauðs, en, 

altíð? urðu undir honum skíðin?, ok því næst kemr 

hann þar niðr, sem þeir konungr stóðu, ok styðr 
skíða geislinum?, er hann kemr fram á bjargit, ok 
hleypr í lopt upp. Skíðin flugu fram undan honum, 

en Hemingr kemr fótum undir (sik) fat framanverð- 

um bjargsnösunumð.' Hann reitir mjök til á flug- 

") frá (ekki þat kvikindi. *% þannig handritit. ð) frá 

lólíkindi. Honum kastaði aldrigi svá, at eigi yrði undir hon- 

um skíðin. *%) geislanum,handritit. ) frá þá framanverðu 

bjarginu. ' 
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inu, ok þrífr í skikkju konungs, „en konungr rekr 

niðr höfðinu; ok steypir fram af sér skikkjunni, ok 

þá rýkr Hemingr ofan fyrir bjargit, þá er skikkjan 

varð laus. Konungur mælti: þar skildi nú feigan 

ok úfeigan. „Oddr Úfeigsson mælti: eigi mundi þat 

verit hafa. at þit hefðit einn veg farit, þó þit hefðit 

báðir látizt, Hverja gisting ætlar þú hvárum okkar, 

segir konungr?. Þat vilda ek, segir Oddr, fara 

þeirrar gistingar, er ek hygg Hemingi búna; en þat 

ætla ek, at Krístr muni eigi vilja; að fjandinn 

verði þér svá feginn, at hann taki við þér í kveld. 

Ekki mætta ek þér minna veita, en at þú náir 

þeirri góðu gistingu, er Heméngr er til kominn, (segir 

konungr). „Býðr þá konungr at: taka Odd ok reka 

hann ofan fyrir flugin. Þá svaraði Halldórr Snorra- 

son: annathvárt munum vör nú allir látast, Íslend- 

ingar, eða engi várr ella, en þó ætlum vér eitthvat 

(at) hafa fyrir. oss, áðr vér látimst. Þat skal ek 

gjöra fyrir orð þín, Halldórr! at Oddr fari frá 

mör vetrarlangt, ok veri svá lengi friðheilagr, ok 

fari til Íslands í vár; en þá (er) Oddr er í brott, 

þá skal ek gjöra hann útlægan fyrir endilangan 

Noreg, ok dræpan, hvar sem hann næst hér í mínu 

ríki. Þá mælti Oddr: þat skalleyfa, semliðit 
"er, en eigi þykkir mér saka, þó nú skili með okkr. 

Varð þá Oddr í brott at fara frá augum konungs. 

Konungr fór nú til veizlu, sem honum var tilbúin, 

ok er hann þar fyrst at sinni. En þat er frá 
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Oddi at segja, at hann fór út til Íslands um 

sumarit, ok kemr hann síðar til þessa máls. 

IX. Nú er frá Hemingi at segja, þar sem 

hann flaug fram af berginu. En honum fór sem 

ððrum, þeim er stökkva á fluginu, at: (á honum 

blés út öll klæðin'. Nú belgir upp dúkinn, ok 

berr at berginu, ok festist á einni bjarghyrnu, ok 

þar hangir nú Hemingr ok veit ekki til sín, ok 

þá er hann vitkaðist, þá var hann mjök felmsfullr 

ok ótta sleginn; ok sem vit hans vóx, þá dregr 

óttann ór brjóstinu. Þá (mælti hann við sjálfan 

sik:? því? megi svá orðit háfa, er ek skal hér 

staddr vera? en eigi er guði meira fyrir, at láta 

mik höðan burt komast, { heldr én at halda mér við 

lífit á þessarri bjargnöf*. Nú mun. ek heit festa, 
ok heita allri eigu minni, þat er helmingr fjár alls 

á Torgum. því fö skal skipta í þrjá parta; skal 

ek einn gefa hinum helga Ólafi Haraldssyni, annan 

skal ek gefa til suðrferða, Rómferða, ok þurfamönn- 

um, hinn þriðja skal ek gefa hinum helga Stephan, 

ok því fö skal verja til ávaxtar, þar til ek finn Odd 

Úfeigsson, en suðr ætla ek mör at ganga, ef guð 

vill, at ek komumst burtu héðan, ok ek mega jafn- 

nær vera dauða Haralds konungs, sem hann nú 
þóttist vera mínum dauða. Þá var sem myrkvast 

nætr, er hann hafði heitit staðfest; í því sör hann 

1) frá Tblös út á honum klæðin öll. *) frá { mælist hann 

víð einsaman. 3) þat. “ frá (en láta mik vera kominn hör 

með heilu. ) þriðjunga. 
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ljós mikit yfir sik koma, ok í ljósinu sér hann mann 

bjartan ok virðuligan renna eptir bjarginu. Sá tekr 

í hönd Hemingi, "ók kippir honum upp á bjargit, 

ok mælti: hör er nú kominn Ólafr hinn helgi til 

fundar við þik, því ek vilda eigi, at Haraldi kon- 

ungi ykist ábyrgð í um dauða þinn; en heit þitt 

skaltn efna ok gánga suðr, en er? þú kemr fyrir 

úkunna menn, þá skaltu { altíð höðan af kallast 

Bæjarleifr?, meðan Haraldr konungr er á lífi. Veit- 

ast mun þér þat, er þú baðt um, at viðriðinn muntu 

verða, þá er Haraldr konungr læzt, en eigi þykkir 

mör þú vel launa lífgjöfina, ef þú (skiptir þér mikit 

þar af?. Hemingr mælti:, leyfa muntu mér, at ek 

marka hann at nokkur, ef ck komumst í færingar- 

rúm til þess. „Ólafr konungr sagðist þéssa. eigi 

letja „ok munum vit nú skiljast fyrst at sinni“. 

Sá Hemingr konunginn líða í lopt: upp með ljósi 

frá sjón sinni. En Memingr fékk sér skip, ok réri 

út í Torgir. Hann gengr til kirkju, ok sá þar björt 

log, ok þar eru á bænum Áslákr ok Björn, bróðir 

hans. Björn: leit út ok:sá Heming bróður sinn, 

ok urðu þar hinir mestu fagnaðarfundir með öllum 

þeim feðgum. Sagði Hemingr þeim nú allan at- 

burð, hvernig farið hafði, sem áðr er sagt; ok efndi 

hann vel öll sín heit. * Þaðan hélt hann skömmu síðar 

vestr til Englands, ok flutti með sér þann fjárhlut 

1) nær, handritit. 2) frá nefnast Leifr. *) frá (veitir 

þér þar mikil afskipti af. , 
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til verzlunar, er hinn helgi Stephanus átti, ok Hem- 

ingr hafði áðr heitit. 

X. Þann tíma réði fyrir Englandi Játvarðr 

konungr. „Hann var kvángaðr ok átti eigi börn. 

Drottning hans var { systir Sigríðar hinnar stórráðu 

Eitt sinn lét hann á einni nóttu inni brénna tólf 

konunga? ; Bæjarleifr fann Játvarð konung, ok 

bað hann vetrvistar, ok þat veitti konungr honum. 

Hann varð brátt vinsæll af konungshirðinni. Bæjar- 
leifr sendi orð Oddi Úfeigssyni á laun, ok bað hann 

at finna sik þar, en þá er Oddr fregn þetta, fékk 

hann sér far, ok sigldi til Englands. Fágnaði þar 

hvárr öðrum af öllu hjarta.  Afhendi -Bæjarleifr 

honum dúkinn, ok þakkaði honum sína liðveizlu. 

Var Oddr nú í Englandi um vetrinn. Hann var 

örr og stórgjöfull á fð. Varð hann af því brátt 

vinsæll.  Oddr keypti sér kirkjuvið ok klukku með 

þeim fjárhlut, sem Hemingr fökk honum, eptir heiti 

„sínu. - Eitt sinn stefndi konungr þing at vanda sín- 

um; einhverjum málum 'at skipa. Þangat gekk Oddr 

ok Bæjarleifr. þar leit Oddr einn mann. Hann 

hafti brugðit sverð ok fagran feld. *Oddr spyrr, 

hann at nafni, en hann kvaðst Aðalbrekkt heita. 

Oddr spyrr, hvar hann hafi þessa. gripi fengit. Svá 
komumst ek át þeim, segir Aðalbrekkt, at ekkeypta 

þá með fullu verði. Oddr mælti: bróðir? minn átti 

1) frá {í frændsemi við Sigríði ena stórráðu. > hér 

er bætt við á spássíunni: Játvarðr var góðr kon- 
ungt, Í frændi. ; 

„ 
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þá gripi, ok bar þá lengi, hefir aldrigi neitt til hans 

spurzt, síðan hann sigldi eitt sinn á skútu einni, ok 

hygg ek þú hafir hann drepit, ok eigi mun hann 

sverð sitt selt hafa, ok.mun ek þess nú á þör hefna. 

Bajarleifr gekk þar at ok bað, at Aðalbrekkt segði 

satt frá öllu. Oddr mælti: sú er náttúra sverðsins, 

at þat bítr eigi, ef sá lýgr, sem á því heldr. Aðal- 

brekkt svarar: ek hitta eitt sinn skip með fræga 

drengi. Drápum vér alla á því skipi, ok þar tók 

ek þessa gripi með öðru fleira fö. Oddr kvaðst 
þetta mál undir konung leggja vilja. Konungr 

mælti: þú skalt eiga vald á Aðalbrekkt ok lífi hans; 

en þó bið ek þik, at gefa hans líf í mitt vald. 

Oddr segir, at konungr skuli öllu ráða þar um. 

Galt konungr þá Oddi fö fyrir hann, ok gjörði 

Aðalbrekkt útlægan, ok fékk honum fé til burt- 

siglingar. Síðan bjóst Oddr til Íslands-ferðar, ok 

skildu þeir Hemingr með hinni mestu blíðu, ok 

báðu hvárr vel fyrir öðrum. Ok sem þeir Oddr 

lötu í haf, rekr á fyrir þeim storma ok myrkr ok 

hafvillur, ok þekktu sik eigi, fyrr en þeir komu at 
Noregi nærri Niðarósi. Var þar Haraldr konungr 

fyrir í bænum. Oddr leggr skipi sínu inn á fjörð- 

inn. Komu menn tilfundar við þá ok spurðu, hverr 

skipinu stýrði. Óddr kvaðst aldrigi leynt hafa nafni 
sínu, ok sagði þeim hit sanna. Fökk Haraldr kon- 

ungr fljótt fregn af Oddi, bregðr því við, ok lét 

leggja langskipum í fjarðarkjaptinn, ok öll sem sterk- 

ligast samantengsla, ok'skulu þau.þar fyrir Oddi í 
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vegi verða. En konungr var með lið á landi, svá 

at Oddr átti eigi undan at sleppa. En sem félagar 

Odds sjá þetta, var all-illr kúrrí þeim. Oddr bað 

þá eigi æðrast, kvað enn eitthvat til ráðs gott verða, 

„Því hálfu verr var Hémingr staddr af 

“ hilmis ráðum, ok hjálpaði honum, at heill komst 

á brott með heitum sínum; því skulum vér ok þang- 

at trausts leita. Vil ek nú birta yór mína fyrir- 

ætlun, at ef ek komumst á Ísland, vil ek smíða 

kirkju á Mel í Miðfirði ok henni gefa fé þat allt, 

er ek nú flyt á skipi mínu. Tesa þeir nú allir pater 

noster ok Maríu vers; drógu síðan segl upp. | Var 
hinn beinasti byrr, en Oddr stýrði sjálfr. Konungs- 

menn gjörðu nú kals at þessu ok spyrja, hvárt Oddr 

ætlaði at sigla í landinu eða út ór sundinu. Tók 
nú vindrinn at vaxa mjök, og sigldi Oddr rétt fram 

. á konungs skipin, svá at næstu tvau langskipin sukku 

í grunn niðr. Sigldi nú Oddr fram með frjálsu, 

lötu síðan í haf, ok skildi þar með þeim. En 

Haraldr konungr varð all-forviða, ok þóttist hina 

mestu svívirðing fengit hafa í viðskiptum þeirra 

Odds. Sigldi nú Oddr til Íslands, ok reisti væna 

kirkju at Mel í Miðfirði, ok kostaði þar til ærnu 

fö. Klukkurnar, er hann gaf, eru þar, ok dúkrinn 
hins helga Stephani, til margra hluta brúkaðr, ok 
hefir  kröptugr reynzt til margra hluta. Bjó Oddr 

á Mel til elli, ok þótti vera hinn göfugasti maðr, 

ok hélt manna bezt trú sína. En Hemáingr var á, 

Englandi eptir skilnað þeirra Odds, ok segja þat 
E} 
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kronikur, at hann muni þar ok banaskotmaðr verit hafa 

Haralds konungs, en þar eptir hafi hann farit til 

Róms ok gengit þar í helgan: stein ok ent þar æfi 

sína í helgum lifnaði. Ok endar svá þenna sögu- 

þátt. ; 

——-ÍaÍ—— 
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þáttr af Þorsteini forvitna. 

I. Hæorsteinn höt maðr íslenzkr, fölítill. Hann 
kom á fund Haralds konungs Sigurðarsonar, ok 

tók konungr við honum. Þorsteinn var vaskligr 

maðr. Þat bar at eittsinn, er konungr var í laugu, 

at hann sat lengi laugina, en. Þorsteinn gætti 

klæða hans, ok varð honum þat fyrir, at hann tók 

á pung hans, konungsins, ok sá í honum tvau 

knífskepti,* er honum sýndust hafa gullslit á sér, 

en í endanum sýndist honum trö vera, ok er? kon- 

ungr kom ór, lauginni oksá, hvat hann, Þorsteinn, 

hafðist at, mælti hann:3 þess þurftir þú eigi,* at 

rjúfa hér til, ok þat sæmdi þör betr, þótt annarr 

maðr ætti, | at leita ekki í vitum hans, ok er þat 

ofdirfð mikil. Leið svá vetrinn, ok var konungr 
fár við hann, ok er sumar kom, mælti konungr: 

nú skaltu hafa nokkut fyrir forvitni þína, þú skalt 

færa mör önnur eins skepti,ð svá ek { mega skilja', 

at af samað við sé, ella dugir þör eigi. Þorsteinn 
mælti: hvert skal ek sækja þau? Konungr mælti: 

þú skalt því ráða sjálfr. Síðan gengr Þorsteinn 

2),knífshepti. % frá (en sem. ) konungr. *) ekki. 5) 

frá (at líta í vitund mína en þú. “) hepti. 7) frá (meini. ' 

5) einum. á 
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undir skrín Ólafs konungs hins helga, ok bað hann 

fulltingis,! fór síðan ór landi, ok gat frétt, hvar 

Haraldr konungr hafði herjat; svá kom hann út í 

Miklagarð ok hét á Ólaf konung enn at nýju; þá 

dreyfadi hann um nóttina, at maðr kom til hans 
ok (mælti: þú ferr mjök villr vega?, ok ræð ek 

þér, at þú farir út í lönd, ok svá gjörir Þorsteinn, 

at hann ferr langt út í heim, „ok kom um síðir; 

þar sem einsetumaðr var fyrir, ok „veitti honum 

beina ok spyrr eptir. ferð hans. Þorsteinn segir 

allt, sem farit hefir. - Eremítinn? mælti: mikil þarf- 

leysa var þat, sem þú gjörðir, enda kom þör (mak- 

lig hefnd?, én rétta leið ferr þú, nú skaltu ganga 

í tvá dagað, þá muntu sjá hólma í vatni, viði 

vaxinn, ok er þar sá viðr, er þú leitar at. Þar 

er orma bæli. "Tak þar af tvau skeptið, ok fær 

konungi, „ok tak eigi fleiri, þó þér þykki fögr, en 

alls muntu við þurfa, at komast í brott, ok er 

þeirra manna sund, sem bezt eru (at sört. Síðan 

fór Þorsteinn, ok komst; til sundsins ok svam yfir 

í hólmann ok sá bæli mikit, en ormrinn var skrið- 

inn til vatns. Þar skorti eigi gull, ok állr viðrinn 
var sem á gull sæi. Þar sá hann leitt tröð, ok 
þótti sem þar hefði verit skorat- af einum sprot- 

anum, ok réð þartil, sem tekit hafði verit af líminu 

1) greiða sitt mál. % segir hann mjök óvilja vegs fara. 

3) heremíta. “) frá (mikit eptir. 5 höðrer bætt við milli 

línanna: annan til miðdegis. ) hepti. 7) frá (færir. $) 
frá {fagra sprota. E 
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í einum stað ok { þar skoraði hann af sköptin!, ok 

vildi? hafa meira. Í því heyrði hann mikinn gný 

til ormsins. Hann varð hræddr, ok hljóp á sundit, 

en þá kom ormrinn, ok lét mjök illiliga, ok reis 

á sporðinn, ok saknar þess er í brott var tekit,'ok 

leggst eptir Þorsteini, ok sótti? saman með þeim. 

þá höt Þorsteinn enn at nýju á Ólaf konung (hinn) 

helga. Æptir þat sér hann, at ormrinnsferr í hring, 

svá sem hann sæi eigi, ok hvarf svá aptr til hólm- 

ans, en Þorsteinn komst { til lands! ok létti eigi 

fyrr en. hann kom til Noregs, ok hitti Horald 

konung ok segir honum af ferðum sínum, ok sýndi 

honum skeptin5.. Konungr berr þau saman við sín, 

ok sá, at af sama tré váru skeptinS hvártveggja. 

Konungr mælti: mikla gæfu hefir þú borit til þessa, 

ok hefir hinn. sami stutt þitt mál, sem mitt; en nú 

vil ek hafa sköptin“ af þér, en ek mun fá þér 

"fjárhluti, sem þú þarft nauðsynliga með. Svá vill 

sá, er þör hefir hjálpat. Þat er „Ólafr konungr 
„ bróðir minn.. (Þorsteinn gjörði sem konungr vildi. 
Síðan gaf Haraldr konungr Þorsteini skip ok alla 

áhöfn, ok sigldi Þorsteinn til Íslands, ok skildu 

þeir Haraldr konungr Sigurðarson ok Þorsteinn 

með kærleikum; ok lýkr hör æfintýri af Þorsteini 
hinum forvitna. 

1) frá (skoraði af því hepti. ?) ætlaði þó at. *) dróg. 

4) frá {heill á land ok fór síðan utan ór löndum. 5) heptin. 

S) heptin. 7) heptin. 9) frá {bætt við milli línanna. 

———- I —— á 



þáttr af Gull - Ásu - þórði. 

1. Um daga Eysteins konungs Magnússonar 

berbeins kom utan af Íslandi sá maðr, er Þórðr 

hét, austfirzkr at ætt ok félítill. Hann var gjörvi- 

ligr maðr ok föðurbetringr, ok hélt sínum hluta fyrir 

jafnaðarmönnum sínum; skáld var hann gott; ok sem 

hann kom í bæinn, var fátt til forgiptar „at taka. 

Hann kom um kveldit í garð konu þeirrar, er Ása 
hét; hón var ættstór ok auðig mjök; hón var ná- 

skyld þeim Bjarkeyingum ok Viðkunni Jónssyni 

ok öðrum frændum þeirra. Hón tók við Þórði um 

vetrinn. Hann skemmti vel, ok kunni gott umskipti á 

skapsmunum*: Ásu. Vel rættist um vist hans, ok var 
hann þar um vetrinn með kærleikum, ok í því meiri 

sóma, sem hann var lengr, ok mæltu þat margir 
menn, at með þeim væri hin nákvæmasta vinátta; sátu 

þau löngum saman á einmæli. Ása var eigi ung kona. 

Um várit sagði hón Þórði, at henni hefði vel til hans 

líkat, „ok mun ek fá þér fé nokkut til Englands- 

farar, ok eigum bæði saman, ef nokkut ágrónar“. 

Ok svá gjörir hann. Tekst honum vel kaupferðin, 

kom heim at hausti, ok sat heima um vetrinn; svá 

ferr nokkur sumur, gengr mjöká vöxt efni þeirra, ok 

ka) skapsinnum, handritit. 
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gjörist því meiri hans frami, sem hann var lengr 

með Ásu. Er hann nú kallaðr Gull- Ásu- Þórðr.. 

Frændum hennar þótti úvirðing í þessu, ok lögðu á 

hann úþokka mikinn, en hannlætr, sem hann heyri 

ekki. Þat var einn dag, at Ása kom. at máli við 

Þórð ok mælti: hingat er ván Víðkunns, frænda 

míns; vil ek, at þú leitir honum allrar virðingar í 

þjónustu þinni, ok þætti mér ráð, at þú yrtir um 

hann-drápu, ok bærir fram, áðr hann ferr í brott, ' 

ok sæmdir hann mjök í kvæðinu, því at höfðingj- 

um flestum þykkir lofit gott, en vit munum þurfa 

at stilla til, ef honum skal allvel líka, en þör þó 
ekki minna á liggr nokkurum orðum; en þú ert 

hólpinn, ef þú fær hans vináttu, við hvern sem þú 

etr kappi hér í Noregi.. Þórðr kvaðst mundu til 
hætta; ok yrkir síðan kvæðit. Eptir þat kemr 

Víðkunnr með mikla sveit manna, ok tekr sör skytn- 

ing, ok einn dag gekk Þórðr fyrir Víðkunn, kvaddi 
hann ok mælti: kvæði lítit hefi ek at færa yðr, er 
ek hefi kveðit, ok vil ek, at þör hlýðit. Þat skal 

vera, segir Víðkunnr, ok. hefir þú fyrst orðit til at 

kveða um mik. Mun: þör nokkuru skipta, Þórðr ! 

hvern veg mör virðist kvæðit, því ekki ann ek þér 

svá mikit, sem Ása frændkona min. Síðan hóf hann 

kvæðit, ok var þat fimmtug drápa, ok var þétta stefit: 

" Hart ríði Hildar berti - 

hjálm í fólk gumna 

Jóns ættstuðill einatt 

allfróðr í styr þjóða. 
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Ok sem úti var kvæðit, lögðu margir lofsorð til, en 
Viðkunnr þakkaði mest, ok skipti skjótt skaplyndi 

við Þórð, ok gaf honum gullhríng, er stóð mörk. 

Þórðr lézt eigi fé þurfa, en beiddist vináttu hans, 

ok því höt Viðkunnr, ok var hann útleiddr með 

góðum gjöfum. Líða nú: stundir, ok eitt sumar, 

er Þórðr kom af Englandi, lagði hann upp í ána 
Nið. Eysteinn konungr var þá í bænum ok mart 

stórmenni með honum, Sigurðr Hranason ok. Við- 

kunnr Jónsson ok: Ingimarr af Aski, hinn ríkasti 

maðr ok hinn mesti ofsamaðr. Hann hafði lagt í 

lægit, áðr en Þórðr, kom at.“ Menn ræddu um, at 

honum væri vænast at leggja upp í öðrum stað. 

Þórðr kvaðst ekki mundu tilsaka, ok löt þá kyrrt; 

ok er þeir ræðdu um þetta ok ruddu skipit, finnr 

Þórðr eigi stafntjaldit. Hann gengr þá á skip Ingi- 

mars ok finnr þar svein einn, ok hafði. sá sveipat 

undir sik tjaldinu. Þórðr tekr sveininn með tjald- 

inu, ok rekr heim í garð sinn, ok skipar: upp síðan 

farmi:sínum. Brátt kemr þessi saga fyrir Ingimar 

ok verðr hann reiðr mjök, ok gengr at garði Þórðar 

- ok biðr hann skjótt selja fram manninn. Þórðr 

segir svá: þat mun "varla hlýða at sleppa þjófnum, 

þó hann væri hans maðr. Jngimarr mælti: eigi 

muntu, Gull- Ásu- Þórðr! lengi halda mínum mönn- 

um. eða gjöra þá at þjófum; má ek þá ok varla 

lendr maðr heita, ef ek læt göngumann þinn draga 

menn af mér. Þá svarar Þórðr ok kvað: 

Nú tekr ýgr at ægja 
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„ofrkúginn mér drjúgum; 

þinn hefir höldr of hlannat: : a 

fhjaldrgegninn mik tjaldi; 

trautt man ek lausan láta, 

linnbóls gjafil at:sinni 

vísan þjóf, þótt váfi 

Tván þín of hlut mínum?. 

Ingimarr gengr þá í burt,-ok er mjök reiðr. Ása 
bað Þórð senda eptir  Viðkunni, ok reyna vináttu- 

málin ok kvæðislaunin, „því at þungt er at etja, þar 

sem Ingimarr er“. Þórðr gjörir nú svá, ok brást 

hann við hit bezta, ok kvað skylduferð, ok kemr í 

loptit til Þórðar með mikla sveit manna. Eigi líðr 

langt, ábur en þeir heyra gný mikinn, ok férr þar 

Ingimarr, ok biðr Þórð lausan láta manninn, ella 
muni hann at sækja. Viðkunnr mælti: þat er sann- 

ligast, at: mál þetta komi í lögmannsdóm, ;ok hefir 

Þórðr þat:at gjört, er hann átti, er hann batt þann 

er stolit hafði, ella var hann sekr“. Ingimarr mælti: 

„Stingit mér í, kvað reka, hann stóð einn- 

saman, ok. Viðkunnr er kominn hér;. þat er ok 

mátuligra, at vit eigim saman, heldr en Þórðr mágr 
þinn, enda muntu ætla at launa honum dræplinginn, 

er hann flimti um þik;“ ok gnýr þegar í brott.. þá 

mælti. Víðkunnr = nú skal senda til Sigurðar Hrana- 

sonar vinar míns ok, biðja hann hér koma, ok ef 

1) frá ( hjaldrgenginn martjaldi, handritit. *) ván mín 

und hlut þínum, Fornmanna sögur. 
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hann hefir nokkut mótmæli, (þá minnit hann á, 

hverr honum dugði bezt, þá er Finnar tóku bú 

hans í Bjarkey. Síðan fara þeir, ok segja orðsend- 

íng hans. Hann lét vel á komit; þó at þeir Ingi- 

marr reyndi með: sér, „því at þar þykkist hvárr 

öðrum meiti.“ Þeir minntu hann þá ályktar Við- 

kunns. Sigurðr svarar: satt var þat, at engi dugði 

mér svá vel, sem hann, ók víst þykkir honum 

varða, at komit sé, ok stöndum upp. Síðan gengu 

þeir til lopts Þórðar. Innan lítils tíma verða þeir 

við mannsöfnuð varir um strætin, því at lið Ingi- 

mars hafði dreifzt víða um bæinn. Kom þá hinn 

mikli flókkr allr til lopts Þórðar. Þá mælti Ingi- 

marr: nú munum vör eptir leita manninum, Við- 

kunnr!? ef hann ér eigi frám leiddr, ok er nú ekki 

betr en fyrr. Þá segir Sigurðr: förum at vægiliga, 
„ Ingúmarr! þat er ofmikill úréttr, ef þú brýtr hús á 

058, ok rænir oss, ofan á þat eptir, konungs fanga; 
munu menn ætla at hafa rétt? af þér, þó þú sér 

kappi mikill. Ingímarr mælti: eigi er hana at 

borgnara, þótt hæna beri skjöld, ok kaup- 

ist nú þó mikit í, „ér: þit erut í móti mér einum, 

„ok hvárrtveggja þó lendr maór, ok hinn vaskasti, 

„ ok mun ek enn frá hverfa, en koma skal ek í 

þriðja sinn. Eptir þat sendir Sigurör menn til 

Eysteins konungs, ok biðr hann koma til með þeim, 

„ok segit honum svá,. at Í síðasta lagi ætlaða* ek 

1) frá (minnist hánn, handritit. ?*% Ingimarr, hand- 

ritit. *) veitt, handritit. * ætla, handritis. 

) 
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at skilja við föður hans vestr á Írlandi.“ Þeir 
koma ok segja konungi orð Sigurðar, en hann lét 

þeim afburðarmönnum þat- eigi  ofrefli tveimr, at 

eiga við Ingimar. þeir sögðu konungi þá öll orð 

Sigurðar. Konungr mælti þá: undir þykkir honum 

þá, at ek koma, enda skal svá vera. Síðan fór 

konungr með mikit fjölmenni, ok „hittir. Sigurð. 

Litlu síðar kemr Ingimarr, ok hefir nú fjögur hund- 

ruð manna ok. gengr síðan at loptinu, ok lætr nú 

meiri ván, at þeim muni saman lenda, ef þeir láta 

eigi lausan manninn. Konungr segir þá: eigi sómir 

þér, Ingimarr! at gjöra hér svá mikla styrjöld í 

bænum, eða draga at mönnum stóra flokka ok reisa 

svá hernað í landinu, ok munum vér eigi upp gef- 

ast at úreyndu. Ingimarr svarar: „úrt járn, kvað 

kerling, ok átti kníf deigan; nú gjörast 

mikil efnin, at konungr sjálfr er til kominn, at 

skakka með oss, ok mun ek nú verða frá at hverfa 

at sinni“, ok svá varð. Síðan lætr konungr kveðja 

þings; var þá þangat leiddr þjófrinn, ok var tjaldit á 

baki honum. Síðan var hann dæmdr, ok eptir þat 

uppfestr út á eyri. þá mælti konungr: hvat ætlar 

þú nú, Ingímarr! hvat þjófrinn muni hafa? Þat 

vil ek ætla, segir Ingimarr, at þessi muni gott hafa 

maðrinn, er drepinn var fyrir litlar sakir. Nei, segir 

konungr, hann mun hafa helvíti. Ingimarr mælti: 

mislagðar eru þér hendr, konungr! er þú dregr fram 

hluta mörlandans, en svívirðir sjálfs þíns menn, en 

hefir enga, framkvæmd né hug til at hefna föður 



„78 Þáttr af Gull- Ású = þórði. 

þíns, er drepinn var á Írlandi, sem hundr á hræi 

nýbitnu, ok þat hygg ek, at hann hafi helvíti, er 

hann barðist til þess, er hann átti ekkií. Ok eptir 

þat snéri hann til skipa sinna, ok fór austr, ok drap 

þrjá konurgsmenn í Víkinni. Síðan fór hann suðr 

til Danmerkr ok staðfestist þar. En þat er sagt af 

Þórði, at hann átti síðan Ásu með ráði Víðkunns 

ok konungs, ok þótti vera hinn vaskasti maðr, ok 

var hann í Noregi til deyjanda dags; ok lýkr 

hör þætti Gull- Ásu = Þórðar. 
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Vísurnar, færðar í óbundna ræðu, 
„og skýring þeirra. 

(mk. == mannkenning) a 

, þáttr af Þorsteini austfirðing, 
3. kap. 

Fleinþollr?. lét einn þrjá menn falla senn? í 

(örva atferðð. gjörðak? sjá fáa menn, en greipnjótr5 

hann át graut, gjörvan í norðrför, við“ þá þrjá; 

{hann gjörði þá frá?. 
1) sverðþollur, mk. — 9) í einu, í einni svipan. — 3) 

orustu. — 4) eg gjörði. — 5) greipnjótr er rangt; það 

gæti verið gripnjótr, sá sem nýtt kostgripa, mk. — 6) til 

jafns við. — 7) kom þeim frá, kom þeim úr vogi sigraði þá. 

*Sneglu - Halla - þáttr. 
3. kap. 

1. vísa; á 
(Sleggju Sigurör? eggjaði | snák váligrar brák- 

ar?, en {skinna skapdrekið skreið of {leista heiði“, 
menn sástð orm, búinn | ilvegs kilju“, áðr neflangr 

{tangar konungr" ynni á { nauta leðrs naðrið. 
1) járnsmiðurinn. — 2) orm voðalegrar (stórrar) brákar; 

svo kennir Þjóðólfur skinnarann, af því hann eltir skinnin í 

brák, en orm kallar hann skinnarann, af því hann líkir hon- 
um við orminn Fafni. — 3) dreki sá, er skapar, mýkir, eltir 

t 
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skinnin, skinnarinn. — 4) gólf. þjóðólfur lætur skinnarann 

skríða yfir leista heiði, eins og Fafnir skreið til vatns á 
Gnítaheiði, þar sem hann lá á gullinu (Snorra - Edda, 

Reykjavík, 1848, 73—74. bls.) — 5) sáu við orminum, óttuðust 

hann. — 6) skófötum; ktlja ilvegs, kjölur, undirstaða fót- 

arins, skór. — 7) járnsmiður. — 8) nauta leðurs ormi, skinn- 

aránum. á 

L0 *yfsð. % 

{ Þórr stórra smiðbelgja* varp hvatt { höldnum 
eldingum? ór | þrætu þorpi? at { hafrakjöts jötni?; 

{ Geirrauðr húðar hrökkvi-skafls5 tók glaðr hljóð- 
greipum“ við þeirri síu" ór | galdra smiðju aflið. 

1) járnsmiðurinn. þjóðólfur líkir honum við Þþór og nefnir 

hann því þannig. — 2) eldingum, sem hann hölt á, eða hafði 

hjá sör, illyrðum. — Þjóðólfur lætur þór kasta fyrst síunni að 

Geirrauði; en í Snorra - Eddu, 61. bls., er það Geirrauður, sem 

kástar fyrst síunni að þór. þar segir svo frá: „þá löt Geir- 

rauðr kalla þór í höllina tilleika. þar váru eldar stórir eptir 

endilangri höllinni; en er þórr kom í höllina gagnvart Geir- 

rauði, þá tók Geirrauðr með töng járnsíu glóandi, ok kastar 

at Þór, en þórr tók í móti með járngreipum, ok færir á lopt 

*síuna, en Geirrauðr hljóp undir járnsúlu at forða str. þórr 

kastaði síunni, ok laust gögnum súluna, ok gögnum Geirrauð, 

ok gögnum vegginn, ok svá fyrir utan Í jörðina“. — 3) bú- 

stað málsins, munninum. — 4) skinnaranum. Röttara hefði 

verið, að kenna, hann við hafra skinn en hafra kjöt. Jötun 

er hann kallaður, af því honum er líkt við Geirrauð jötun. 

—-.5) sköfu Geirrauður, skinnarinn;' hrökkvi-skafl húð- 

ar, skafa, sem hrökkt er á húðina og húðin skafin með. þetta 

verkfæri kvað enn vera haft. sumstaðar á Íslandi, og eru 

skafnar: með. því: þær húðir, sem eru. svo: stórar, að 

, þær komast ekki ís-brák. — 6) með „greipum hljóðsins, 

“ Málinu, orðunum „(eins og þór tók á móti síunni með 
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járngreipum).— 7) eldingu. Í Snorra-Eddu er járnsía 

sama sem (glóandi) járnstöng eða járnstykki. — 8) afli mál- 

smiðjunnar, verksmiðju málsins, munninum. 

4. kap. 

1. vísa. 

Mör sýndist | frændi Frísa kyns! færór í brynju, 
{ hjálmfaldinn kúrvaldi? gengr fyrir hirð | í hring- 

um3, Túta, vanr úthlaupi, {flærzat* eld (í árið, 

sök“ sverð leika á síðu { rúghleifa skerði". 
1) ættingi Frísa þjóðar, maður frá Fríslandi. — 2) hjálmi 

búinn dvergur. „Að kúrvaldi merki dverg, er ekki annað 

en getgáta. Handrit af Sneglu-Halla þætti, sem er á stipts- 

bókasafninu, hefir búrvaldi, og getur verið, að það sö rött- 

ára. — 8) í hringa-brynju. — 4) flýr ekki. — 5) í ár, 
þetta ár. — 6) eg sð. — 7) þeim sem skerðir rúgbrauð; 

óvirðulég mannkenning. 

2. vísa. 

Ek hirði eigi, hvat Haraldr klappar, { ek læt 

grön gnauða!, ek geng fullr at sofa. 
1) eg læt munninn tyggjá. 

3. vísa. 

Konungr, randa rymskyndir?! ek mun verða 
(at) selja sverð mitt við sufli?, ok rauðan skjöld 
við brauði; | hilmis drengi? hungrar, vör gangum 

heldr svangir; mör dregr hrygg at hverju belti. 

Haraldr sveltir mik. 
1) sá sem flýtir hljómi skjaldánna. Rönd, skjöldur:randa 

„rymr, skjalda hljómur, orusta; flýtir orustu, hermaður. — 

2) kjötmeti, sem borðað er með brauði. — 8) konungs menn. 

— 4) maginn Í mör er svo lítill, að hvert belti gengur í 

gegnum hann inn í hrygginn. 
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4. vísa. 

Hvert stillir? þú, Halli? Ek hleyp? fram at 

skyrkaupum.  Muntu? láta gjöra smjörvan graut. 

Þat er gjörr? matr. 
1) fer. -- 2) röttara væri að skrifa hér hlaup, því svo 

mun Halli hafa borið það fram; hör eru aðalhendingar, en 

ekki skothendingar (sjá Snorra-Ed., Reykjavíkur útgáfuna, 

121. bls). — 2) þú munt. — góður. 

Si 5. vísa.“ 
Haddan skall, en Halli hlaut of-fylli grautar; 

ek kveð hánum hlýða! betr hornspánu en prýði. 
1) hæfa. 

5. kap: 

Greppr* þá dauðan grís at { gruntrauðustum 

ræsi?.  { Njörðr bauglands? sér börg“ standa á borði 

fyrir sér. Ek lít rauðar runa? síður. Ek ræð gjöra 

kvæði skjótt. Seggr hefir brendan rana af svíni. 

Send heill, konungr! á 
1) skáldið. — 2) hinum hugaðasta konungi. Gruntrauðr, 

trauður til að gruna, trauður til að æðrast, hugaðúr. Ræsir, 
sá sem kemur fjandmönnum sínum á rás, rekur þá á flótta, 

herstjóri, konungur. — '8) skjaldar Njörður, mk. Baugr, 

skrifuð (máluð) rönd á skildi ($nor. Ed. 87. bls.),- land þeirrar 

randar er skjöldur. — 4) gölt (á þjóðversku Borg). — 5) 

galtar; runi, göltur. — 6) matgjörðarmaðurinn. 

kap 

1." vísa. 

Hröng! er, þars? ek held hávan þöngul, | síz 

ek seldak fjörð; sýn“ er, at | sitk at Ránar5, sumir 

{eru í búð með humrum“; {ljóst er at gista lýsu'; 
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(ek á lönd út við strönduð; því sit ek bleikr í bruki?; 

þari blakkir?0 mör um hnakka. 
'1) hljómur, niður. — 92) þarsem. — 3) síðan eg löt lífið. 

-- 4) sjón, það er auðsætt, víst. — 5) eg sit hjá Rán, er 

kominn í sjóinn. — 6) búa hjá kröbbum; humaárr er krabba 

tegund (á latínu cammarus; á þjóðv. og dönsku Hum- 

mer). — 7) það er bjart að gista hjá lýsunni. Í þessu ér 

„ nokkurs konar orðaleikur, því í nafninu lýsa er birtu- eða 

ljósleika- merking, eins og í latínska nafninu á þessum fiski, 

alburnus, hinu danska Hvidling og hinu þjóðverska 

Weissfisch. — 8) ég á lendur, heimili, bústað við strönd- 

ina; bý í sjónum. — 9) broki, þangi. — 10) blaktar, slæst. 

Seinni vísan í þessum kapítula er tóm vitleysa, 

og Halli hefir ætlazt til, að hún væri það. Vís- 

urmar í 10. kapítula þurfa ekki skýringar við. 

þátir af Gull- Ásu-þórði. 
Fyrstu tvö vísu- orðin í stefinu á bls. 73. 

"eru röng; fyrir þau mætti geta sér til: 

Hart reiðir Hildar birti, 

hjálmfaldinn í gný málma 

og þá yrði stefið þannig í óbundinni ræðu: 

Allfróðr { Jóns ættstuðill* reiðir einatt, (hjálm- 
faldinn í málma gný?, {Hildar birti? hart í styr 

þjóða. 
1) ættingi, sonur Jóns, Viðkúnnur Jónssón. — 9) hjálmi 

búinn í orustu. — 3) birti, ljóma orustunnar, sverð. = 

Bls. 74— 75. á > 

Ýgr! ofrkúginn?.tekr nú at ægjarmör drjúg- 

um. Þinn hjaldrgegninn? . höldr hefir of hlannat* 

mik tjaldi.  { Linnbóls gjafið! ek mun trautt láta 
6* 
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vísan“ þjóf lausan at:sinni, | þótt ván þín váfi of 

mínum hlut". 
1) árása-gjarn, skæður. — 2) ofbeldismaðurinn. — 3) 

barðagá-gjarn, óeirinn. — Á) svipt. — 5) „ormbóls gjafi, 

gulls gjafi, mk. — 6) uppvísan. — 7) þó von þín vofi yfir 

því, sem mör ber; þó þú vonist eptir að geta gengið á rött: 

indi mín. 

| 

Á 



Nafna registur. 
Talan merkir blaðsíðu. 

Aðalbrekkt, 65—66. 
Agðanes, nes sunnan við 

Þrándheimsfjarðar- mynni 
- í Noregi, 19—20. 

Agði, 0 

Asa, 12—18. 

Askr, bær á eyjunni Fen- 

ring við Norðhörðaland í 

Noregi, R EI 

Áslákr, bóndi á Torgún, 45- 

49. 51 —56..58—60. 64. 

Ásta, móðir Ólafs konungs 
helga, . Á ka 

Bárór,  hirðmaðr Haralds 
konungs Sigurðarsonar, 19 

; —21. 

Bjarkey, ey við Hálogaland 

í Noregi, . 76. 

Bjarkeyingar, íbúar Bjark- 

eyjar, . A 

Björn Ásláksson, 45. 51. 
05—56. 64. 

Bolli hinn prúði, . 42. 
Bæjarleifr == Hemingr Ás- 

láksson, "6426. 
Böðvarr Eldjárnsson, 45. 57. 

Danir, R sk 

Danmörk, 2. 13. 16. 36. 

Egill Hallsson af Síðu, 1—12. 

Einarr fluga, son Háreks ór 

Þjóttu, 3lLg0Að) 
Einarr, íslenzkr maðr, 33. 

Emma, brynja Haralds kon- 

ungs, . . 23. 

Eldjárn Arnórs son nia 

armnefs, 45. $1. 

Ellisif, dóttir Jarisláfs kon- 

ungs, á . 44, 

England, 2. 37. 64 — 65. 67. 74. 

Erlingr Skjálgsson, 44. 

Eysteinn konungr Magnús- 

son, 72. TA. 76. 

Fafnir, AÐ 74; 

Finnar, . 92. 76. 

Finnr Árnason, . * 2. 5. 

Fljót, hðrað í Skagafirði, 19. 
Framnes í Noregi, 50. 

Frísar, Íbúar Fríslands, . 24. 

Gautland, . Sg 

Geirrauðr jötunn, 22. 

|Gulaþing, þing sem haldið 



86 Nafna registur. 

var í Guley á Norðhörða- 

landi í Noregi, . . . 40. 

12—78. Gull- Ásu - þórðr, 

Gæss (Gæsir), bær Í 

fjarðar sýslu, . 

Eyja- 

Hákon Magrfússon Steigar- 

Þóris-fóstri, . . . . 44. 

Halldórr Snorrason goða, 45. 

6158. 62. |. 
Halli af Síðu, faðir Egils, 1 

2.12. 

Hálogaland, fylki í Noregi, 36. 

Haraldr Guðinason, . . 37: 

Haraldr konungr Sigurðar- 

son, 18. 20 —26. 44 — 45, 

66. 63 —T1. 

Hárekr ór Þþjóttu, . . 81. 

44—68. 

Hildr Högnadóttir, . . 73. 

Hemingr. Ásláksson, 

Hitrar, ey fyrir Þrándheims- 

fjarðar-mynni, 

Hólmgarðr, nokkurr hluti 

Rússlands, 115 

Ingimarr af Aski, 14—TT. 

Írland,. TI 184 
Ísland, 1. 192. 17. 19. 20. 

26.. 28. 29. 32. 42. 63. 

66. 67. 71. 72. 

18—19. 26. Íslendingar #5 

Jaðarr, hörað á Rogalandi 

32NÓrog Í ak 

Jarisláfr, konungr í Hólm- 

TE 

19—20. 

Hákon jarl Sigurðarson, 35. 

19—20. 

Játvarðr, Engla konungr, 37. 

65. 

Jón biskup hinn helgi Ög- 

mundarson, .„ . . „ 2. 

Jón, faðir Viðkúnns, 78. 

Vótfimdjóðsma., 36. 

Kálfr, verkstjóri Ásláks á 
Torgum, 50. 52. 

Knútr konungr hinn ríki 

SVELNBSOÐ 

Kollu-vísur, . .- 2... 28. 

Kristr, tis ar. 

Limafjörðr, á Jótlandi, 2. 6. 

Magnús Haraldsson Sigurð- 

arsonar, . 44. 

Magnús konungr góði Ólafs- 

BO nk. 

María Haraldsdóttir Sigurð- 

BESONAl  spgr ÁÁ. 

María, móðir Krists, —. 61. 
Melr, bær í Miðfirði, 45. 67. 

Miðfjörðr, . 45:67. 

Mikligarðr = Constan- 

tinopel, 23. 70. 

Nið, á í þrándheimi, 4. 

Niðarós, bær í þrándheimi, 66. 

Nikulás Þorbergsson, 45. 47. 
SR 48. 57. 58. 61. 

Noregr, 1. 10. 13. 18. A 

„38..44. 45..66. 73. 78. 
Oddr Úfeigsson, 45. 56. 60. 

63. 6ó— 67. 

Ólafr konungr hinn helgi, 



Nafna 

1—2. 6—11. 44. 47. 63. 

„—64. 70. 

44. Ólafr konungr kyrri, - 

Ragnhildr Erlingsdóttir 

Skjálgssonar, , - 44. 

Rán, sægyðja, . 89. 

Rauðr, sýslumaðr á Jótlandi, 
36 —37. 

Rein, bær í Norðmærafylki, 

norðan við þrándheims- 

fjörð, A 

Róm, borg í Ítalíu, 13. 14. 

- 68. Rómferðir, 63. 

Síðu-Hallr, sjá Hallr. 

Sigríðr hin stórráða, 65. 
Sigurðr Fafnisbani, 22 

Sigurðr Hranason, RA 

Sigurðr, sessunautr Halla, 

21. 31—35. 

Sigurðr sýr, 44. 

fjall á eynni 

í Firðafylki í 

Smalsarhorn, 

Brimangri 

Noregi, 

Sneglu-Halli, 

Snorri goði, 

Snös, hérað í sparbyggjafylki 

í Noregi, . ( 

Sorptrogs-vísur, 

Stað, oddi eða hálfey í Firða- 

fylki í Noregi (heitir nú 

Stadtland), 40. 

Steigar-þórir, á 44. 

Stephanus hinn helgi, 6l. 

63. 65. 67. 

T9 

59. 

18—43. 

46. 57. 62. 

50. 

28. 

registur. 87 

| Styrbjörn (Magnús konungr 

góði), 13—15. 
Suðrmenn, Þjóðverjar, 89. 

Svarfaðardalr, í Eyjafjarðar 

sýslu, 18. 30. 

1—12. 

Torgir, ey fyrir Hálogalandi, 

45. 47—49. 53.59. 63 —64. 

Túta, dvergr frá Fríslandi, 

23—24. 26 —2?7. 

Valgautr, jarl á „Gautlandi, 

127..919) 
Víðkunnr Jónsson, frá Bjark- 

ey, 12—16. 78. 

Vík (— Grænafylki, Vest- 

fold, Vingulmörk ok Álf- 

Tófi Valgautsson, 

heimar), 78. 

Þingvellir, bær í Árness 

sýslu, . a 

Þjóðólfr þorljótsson (Arnórs- 
son), (18. 22—31. 40. 49. 

Þjótta, ey við Hálogaland í 

Noregi, A a 

Þóra þorbergsdóttir Árna- 

sonar, 18. 40. 41. 44. 

Þórarinn Nefjúlfsson, 45. 

þorbergr Árnason, 18. 44. 57. 

; 61. 

Þórðr, sjá Gull- Ásu - þórðr. 
Þþorgerðr Egilsdóttir Síðu- 

Hallssonar, it 

Þþorlaug, kona Egils Síðu - 

Hallssonar, 121. 

Þþorleifr jarlaskáld, 35. 
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Þorljótr (Arnórr), faðir þjóð- | þrándheimr (== Eyna =, 
(ll A sa Sparbyggja-, Verdæla -, 

þórr, arðs Ll Skeyna -, — Stjórdæla -, 

Þorsteinn austfirðingt, 13 —17. Strinda-, Gauldæla - ok 

þorsteinn forvitni, 69—"I. Orkdæla-fylki í Noregi), 

19. 40. 

Di 

EOS 

Í nokkrum exemplörum stendur Áslák fyrir Heming 

á XIV. bls. Í. línu að neðan. 
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